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Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 04 września 2017 roku w Zespole 
Szkół w Gorajcu odbędzie się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego. Inaugurację 
szkolną poprzedzi Msza Święta o godz. 
8.00 odprawiona przez ks. Zbigniewa 
Szczygła w Kościele Parafialnym w 
Gorajcu. Następnie  uczniowie, rodzice i 
nauczyciele udadzą się do szkoły gdzie 
dyrektor  Pani Alina Smarkala przedstawi 
zebranym  nowozatrudnionych  nauczycieli 
oraz wychowawców poszczególnych klas. 
Następnie uczniowie wraz z wychowawcami 
udadzą się do swoich klas na spotkania 
klasowe.



  

Sprzątanie świata 

W dniu dzisiejszym tj. 11.09.2017 r. 
uczniowie z kl. III Gimnazjum w Gorajcu 
wraz z opiekunem Barbarą Polską i 
pedagog Teresą Kwiatkowską 
przeprowadzili akcję sprzątania w centrum 
Gorajca – Starej Wsi. Posprzątano 
przystanek autobusowy, plac targowy, plac 
przed remizą strażacką oraz plac gromadzki 
na Grądku. Ponadto na przystanku 
autobusowym postawiono nowy kosz na 
śmieci.

Mamy nadzieję, że nasza praca będzie 
dostrzeżona przez mieszkańców i 
doceniona. Chcielibyśmy aby nasze 
wspólne otoczenie było czyste i przyjemne. 
Dbajmy o nie wszyscy.



  

Bezpieczeństwo w sieci 

W dniu 27 września 2017 r. odwiedził 
naszą szkołę Pan Robert Turski, 
pracownik "SOF-OKLESA". Prowadził 
warsztaty z uczniami na temat 
"Bezpieczeństwo w sieci - zagrożenia 
związane z cyberprzemocą". Lekcje te 
bardzo się podobały. Ale jeszcze 
większe wrażenie wywarły na 
rodzicach wnioski z zajęć z dziećmi, 
przekazane przez Pana Roberta w 
trakcie "wywiadówki". Prowadzący 
uzmysłowił wszystkim co może grozić 
dzieciom niekontrolowane korzystanie 
z Internetu.
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Ognisko klas 0, I i III

Ognisko integracyjne uczniów klas 0, I i 
III Publicznej Szkoły Podstawowej.

W dniu 28 września 2017 r. odbyło się 
ognisko integracyjne dla uczniów klas 
0, I i III. Dzieci piekły kiełbaski i 
wspólnie je spożywały. Starsi 
uczniowie pomagali młodszym, 
organizowali też wspólne zabawy. Było 
dużo radości i śmiechu. Naszemu 
spotkaniu towarzyszyła "prawdziwa 
integracja" i świetna zabawa.



  

Dzień chłopaka 



Październik 



  

Ognisko klasy V VI VII

Ognisko integracyjne

Ciepłe promienie październikowego 
słońca skłoniło uczniów klas V i VII 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Gorajcu do zorganizowania ogniska. 
Spotkanie to odbyło się 2 października 
2017 r. Wyjątkowa pogoda sprzyjała 
opowieściom o swoich 
zainteresowaniach i pasjach. 
Uczniowie grali w piłkę, a także smażyli 
kiełbaski nad ogniskiem i piekli 
ziemniaki. Wszyscy bardzo dobrze się 
bawili. Spotkanie upłynęło w miłej i 
ciepłej atmosferze.



  

5 października 2017 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej 

Z tamtych dni...

w Gorajcu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 
przygotowali program poświęcony bohaterom 
Powstania Warszawskiego. Występ uczniów 
poprzedziła projekcja fragmentów filmów 
archiwalnych. Uroczystość miała charakter hołdu 
złożonego powstańcom - szczególnie ludziom 
młodym. Najwięcej ofiar było właśnie wśród 
młodych, bo to oni najaktywniej działali w 
podziemiu, a później walczyli na barykadach. 
Znane są nazwiska świetnie zapowiadających się 
pisarzy: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Tadeusza Gajcego. Nikt nie wie, ile talentów nie 
zdążyło się ujawnić. Kim byliby ci młodzi ludzie, 
gdyby nie wojna... Warszawa dała krwawe 
świadectwo prawdzie, że są ważniejsze wartości 
niż życie – takie jak: wolność i honor! 
Wykorzystujmy mądrze ten czas i pamiętajmy o 
tych, którzy oddali życie za naszą wolność.



  

Uroczystość ślubowania

12 października 2017 r. odbyło się w naszej szkole 
ślubowanie pierwszaków. Uczniowie od początku 
roku przygotowywali się do tej uroczystości. 
Wszyscy ubrani w świąteczny strój galowy, 
prezentowali się wspaniale. Pokazali swoje 
umiejętności artystyczne, ale również popisali się 
wiedzą na temat, zachowania na drodze, czy 
zdrowego odżywiania. Po zjedzeniu cytryny i 
szerokim uśmiechu życzenia złożyli im koledzy z 
kl.III oraz pani Dyrektor. W niezwykle podniosłej 
atmosferze, przed pocztem flagowym uczniowie 
ślubowali być dobrymi Polakami i godnie 
reprezentować swoją szkołę. Po złożeniu 
ślubowania pani Dyrektor dokonała symbolicznego 
pasowania na ucznia. Koledzy z kl.III wręczali 
każdemu pierwszakowi upominki i wiązanki 
kwiatów. Również rodzice przybyli w licznym 
gronie i zorganizowali ,,słodkie przyjęcie".

Ten dzień na długo zostanie nie tylko pierwszakom 
w pamięci.



  

Dzień Edukacji Narodowej

Wczoraj tj. 12 października 2017 r. w 
naszej szkole odbyły się uroczyste 
obchody „Dnia Nauczyciela”. 
Samorząd Uczniowski przygotował 
część artystyczną. Nauczyciele 
otrzymali kartki z życzeniami, a pani 
Dyrektor poczęstowała wszystkich 
cukierkami. 



  

Ku pamięci...

W dniach 13 - 14 października 2017 r. 
w Mokrymlipiu i w Radecznicy odbyły 
się uroczystości pogrzebowe Mariana 
Pilarskiego ps. „Jar” i Stanisława 
Biziora ps. „Eam”, którzy za walkę 
przeciwko komunistycznym władzom 
zostali skazani na karę śmierci i 
rozstrzelani na Zamku w Lublinie w 
marcu 1952 r. Rozpoczęta ceremonia 
(w piątek) miała podniosły charakter, 
uczestniczyły w niej rodziny bohaterów, 
władze państwowe, samorządowe, 
kombatanci, mieszkańcy regionu, 
pracownicy i uczniowie naszej szkoły.

Mszy św. pogrzebowej w Radecznicy 
przewodniczył ks. biskup senior 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej Jan 
Śrutwa. Szczątki żołnierzy zostały 
złożone w krypcie Bazyliki św. 
Antoniego Padewskiego w Radecznicy.



  

Próbna ewakuacja Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gorajcu

Dnia 19 października 2017 roku o 
godzinie 1000 odbyła się próbna 
ewakuacja szkoły. W tym celu przybyły 
do nas jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Gorajca i Radecznicy. 
Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie 
organizacji oraz warunków ewakuacji.



  

Akademia - 19 października 2017 r.



  

Spotkanie z Panem policjantem

Uczniowie klas I i III brali udział w 
spotkaniu z policjantem panem 
Dariuszem Kuropatnickim z Komendy 
Miejskiej Policji w Zamościu, który w 
dniu 24.10.2017 r. przeprowadził 
pogadankę na temat bezpieczeństwa. 
Dzieci poprzez czynny udział, 
odgrywając scenki dramowe utrwalały i 
poszerzały wiadomości i umiejętności 
bezpiecznego poruszania się po 
drodze i właściwego zachowania 
wobec osób nieznanych. Zdobyte 
informacje na pewno na zawsze 

pozostaną w pamięci.



  

Wycieczka do teatru

W dniu 25 października uczniowie klas 
0, I i III uczestniczyli w wyjeździe do 
Biłgorajskiego Centrum Kultury na 
sztukę pt. „Plastusiowy pamiętnik” 
wystawioną przez aktorów 
Narodowego Teatru Edukacji im. 
Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 
Dzieci z zachwytem oglądały 
przedstawienie, podziwiały piękne 
dekoracje i poprzez wspólne włączanie 
się do śpiewania świetnie się bawiły. 
Zdobyły cenną wiedzę dotyczącą 
właściwego zachowania, pomocy 
koleżeńskiej i dbania o przybory. 
Występ artystów uczniowie nagrodzili 
gromkimi brawami. Z niecierpliwością 
czekają na kolejny wyjazd.



  

Festiwal Sportu Powszechnego w 
Zamościu

Dzień 25 października 2017 roku 
przyniósł dużo wrażeń i emocji dzięki 
młodzieży z klas IV-VII, która 
reprezentowała naszą szkołę w VIII 
Polonijnym Festiwalu Sportu 
Powszechnego w Zamościu. Młodzież 
spisała się bardzo dobrze, zarówno ta 
występująca w konkurencjach 
sportowych jak i kibice, którzy 
dopingowali nasze drużyny, za co im 
serdecznie dziękujemy i gratulujemy. 
Wszyscy znakomicie bawili się, co 
można zobaczyć na zamieszczonych 
zdjęciach. Oczywiście z 
niecierpliwością czekamy na kolejne 
sportowe zmagania, gdzie uczniowie 
będą mogli pokazać ducha rywalizacji. 



  

Doświadczenie  z fizyki

W dniu 27.10.2017 r. uczniowie klasy 
III gimnazjum: Maciej Ferenc i Marcin 
Bernat zaprezentowali przed uczniami 
z młodszych klas doświadczenie z 
fizyki. Chłopcy wykonali samodzielnie i 
z własnej inicjatywy model alarmu. 
Wykorzystali umiejętności i wiedzę 
nabytą na lekcji fizyki. Doświadczenie 
tak podobało się młodszym dzieciom, 
że w nagrodę, oprócz braw, narysowały 
na demonstrowanym modelu 
uśmiechnięte słoneczka.



  

Wyprawa do lasu ‘’Dębrówka’’

Dnia 31 października 2017 r. uczniowie 
gimnazjum wraz z panią dyrektor udali 
się do lasu "Dębrówka" w miejsce 
pochówku 12 Żydów zamordowanych 
przez Niemców w Gorajcu-Zagroble w 
maju 1942 r. Posprzątali teren wokół 
pomnika, wymienili wieniec i zapalili 
znicz. W ten sposób upamiętnili 

zamordowanych.



Listopad 



  

Ku pamięci tym, którzy odeszli...

W dniu dzisiejszym, tj. 2 listopada 2017 
r. przedstawiciele uczniów SP w 
Gorajcu wraz z panią dyrektor poprzez 
zapalenie zniczy na mogiłach uczcili 
pamięć nauczycieli, pracowników 
szkoły, którzy spoczywają na 

miejscowym cmentarzu.



  

Wyjazd na UMCS

„Poprzez doświadczenie uczymy się 
najefektywniej, 

ponieważ wówczas poznajemy świat 
wszystkimi naszymi zmysłami”

Dnia 3 listopada 2017 roku uczniowie 
Publicznego Gimnazjum, Szkoły 
Podstawowej w Gorajcu i Szkoły 
Podstawowej w Czarnymstoku 
odwiedzili Wydział Chemii 
Uniwersytetu Marii Curie – 
Skłodowskiej w Lublinie, aby 
uczestniczyć w praktycznych pokazach 
chemicznych.



  

Turniej tenisa stołowego

W dniu 7 listopada 2017 r. na sali 
gimnastycznej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gorajcu odbyły się 
Mistrzostwa Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Indywidualnym Tenisie 
Stołowym. W rozgrywkach 
uczestniczyło 18 zawodników i 
zawodniczek. Zawody rozegrano w 
trzech kategoriach wiekowych: klasa 
czwarta i młodsi, klasy piąte i szóste 
oraz klasy gimnazjalne plus klasa 
siódma, z podziałem na chłopów i 
dziewczęta.

Pierwsza trójka w każdej kategorii 
otrzymała awans do rozgrywek 
gminnych.



  

Rocznica odzyskania Niepodległości
„Pamięta ziemia, niebo, las pamięta. 
Przechowują wspomnienia czasów, gdy 
Ojczyzna przez trzech zaborców była 
zagarnięta”

10 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gorajcu obchodziliśmy 99 
rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

Program artystyczny pt. „O niepodległość” 
przygotowany został przez uczniów klasy 
IV pod kierunkiem p. Joanny Urban i p. 
Wiesławy Śliwińskiej-Wyłupek. Oprawę 
plastyczną wykonali nauczyciele: p. 
Magdalena Buczek  i p. Piotr Wanat. 
Mama ucznia klasy IV Wiktora Rybaczuka 

pani Magdalena Osińska-Rybaczuk 
namalowała pejzaż przedstawiający polną 
drogę i polski krajobraz. Pan Waldemar 

Pasek odpowiadał za oprawę muzyczną.



  

Powiatowy turniej tenisa stołowego

SPRAWOZDANIE

z Powiatowych Igrzysk w 
Indywidualnym Tenisie Stołowym 
Dziewcząt 

i Chłopców rozegranych 15 listopada 
2017 roku w sali gimnastycznej przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w 
Gorajcu.

Organizatorem Igrzysk była Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Gorajcu.

W zawodach brali udział uczniowie 
szkół podstawowych/ klasa VI i młodsi/. 
Łącznie uczestniczyło 29 dziewcząt i 
chłopców ze szkół podstawowych z 
Białowoli, Bodaczowie, Gorajcu, 
Krasnobrodzie, Lipsku, Radecznicy, 
Szczebrzeszynie i Zawadzie.



  

Podsumowanie konkursu

W dniu 17 listopada 2017 r. w 
Zamościu odbyło się podsumowanie IV 
Diecezjalnego Konkursu Plastycznego 
o bł. Karolinie Kózce i św. Stanisławie 
Kostce. Spotkanie rozpoczęło się Mszą 
Św. pod przewodnictwem biskupa 
Mariusza Leszczyńskiego. Następnie 
dzieci, uczestnicy mieli możliwość

obejrzenia pięknego przedstawienia o 
życiu bł. Karoliny, a także podziwiania 
galerii prac konkursowych.Naszą 
szkołę reprezentowały uczennice klasy 
III - Justyna Kaziród, Wiktoria 
Wachowicz i Milena Wasil, które 
wykonały prace konkursowe. 
Uczennicom gratulujemy. To duży 
zaszczyt uczestniczyć w takim 
przedsięwzięciu!



  

Zabawa andrzejkowa

W dniu dzisiejszym, tj. 21 listopada 
2017 r. odbyła się zabawa andrzejkowa 
najmłodszych dzieci z oddziału 
przedszkolnego i uczniów kl. I i III SP w 
Gorajcu. Wszyscy uczestnicy wzięli 
udział w konkursach. Dzieci były 
przebrane za różne postacie z bajek. 
Była świetna zabawa! Humory 

dopisywały! Nie mogliśmy się rozstać!



  

Turniej piłki nożnej

W dniu 24 listopada 2017 r. w 
Radecznicy odbyły się eliminacje 
turnieju piłki nożnej ,,Z podwórka na 
stadion”. Uczestniczyły w nim trzy 
drużyny z naszej szkoły.



  

Zbiórka darów

W dniu wczorajszym, tj. 26 listopada 
2017 r. po raz kolejny odbyła się 
zbiórka darów w ramach akcji „Pomóż 
dzieciom przetrwać zimę”. W naszej 
miejscowości dary zbierane były na 
parkingu przy Kościele Parafialnym w 
Gorajcu. Lokalni mieszkańcy nie 
pozostali obojętni. Pięknie włączyli się 
do akcji, pokazali, że mają „Wielkie 
Serce” i chętnie dzielą się z 
potrzebującymi. Dary można jeszcze 
składać w szkole do 12 grudnia b.r. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom, wolontariuszom i OSP 
Gorajec – Zastawie za pomoc w 
organizacji przedsięwzięcia



  

Ostatni wyjazd

Od września b.r. – w piątki - chętni 
uczniowie (30 osób) naszej szkoły mieli 
możliwość korzystania ze 
zorganizowanych wyjazdów do 
Zamościa celem uczestnictwa w 
zajęciach „Powszechnej nauki 
pływania” na krytej pływalni. 
Opiekunami byli nauczyciele i rodzice, 
którym serdecznie dziękujemy. W 
ostatni piątek był niestety już ostatni 
wyjazd…



  

Mikołajkowy turniej piłki nożnej

Udział naszych uczniów (szkoły 
podstawowej) w II Mikołajkowym 
Turnieju Piłki Nożnej Halowej w 
Radecznicy - 30 listopada 2017 r.



Grudzień 



  

Spotkanie z Panem Zygmuntem

Dziś w naszej szkole gościł Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szczebrzeszyna Pan Zygmunt Krasny. 
Spotkał się z uczniami klasy VII i II 
gimnazjum. Pan Zygmunt opowiedział 
uczniom o swoich pasjach i 
zainteresowaniach. Przytoczył ciekawe 
i śmieszne historie ze swojego życia. 
Mówił również o swojej obecnej 
działalności, która koncentruje się na 
wydawaniu zbiorków poezji i 
opowiadań różnych autorów oraz 
legend, które sam pisze. Pan Krasny to 
człowiek z ogromnym poczuciem 
humoru, dlatego też uczniowie z 
zainteresowaniem wysłuchali naszego 
gościa, nagradzając go na koniec 
wielkimi brawami.

●



  

II Mikołajkowy turniej piłki nożnej

II Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 
Halowej w Radecznicy, rozgrywki 
gimnazjalistów - 1 grudnia 2017 r.



  

Gminne Igrzyska Dzieci w piłce 
koszykowej

W dniu 5 grudnia br. w Radecznicy 
odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w 
Piłce Koszykowej. W turnieju 
uczestniczyły tylko trzy drużyny: SP 
Radecznica chłopcy i dziewczęta i SP 
Gorajec chłopcy. Naszą szkołę 
reprezentowali: Bogaj Paweł, Bogaj 
Piotr, Mazurek Kacper, Olech Piotr, 
Rubaczuk Bartłomiej i Tutka 
Franciszek. Chłopcy z naszej szkoły 
pokonali drużynę z Radecznicy 28:0 i 
awansowali do rozgrywek 
powiatowych.



  

Mikołajki



  

Rocznica stanu wojennego

W 36 rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego, w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gorajcu wykonana 
została gazetka przypominająca 
tamten czas …Wykonawcy to 
nauczyciele i pracownicy szkoły: 
Magdalena Buczek, Barbara Kwapisz, 
Wiesława Śliwińska - Wyłupek, Piotr 
Wanat oraz uczennice klasy III 
gimnazjum.



  

Kiermasz ozdób

Zbliża się zapowiedziany dzień 
kiermaszu ozdób świątecznych, tj. 
środa - 20 grudnia 2017 r, na który 
serdecznie zapraszamy. 

Otrzymaliśmy też piękne choinki, 
zasponsorowali je rodzice Anna Mielnik 
- Smarkala i Krzysztof Smarkala. 

Serdecznie dziękujemy.



  

Nowy nauczyciel

Od wtorku, tj. 02 stycznia 2018 r. w 
naszej szkole pracować będzie nowy 
nauczyciel informatyki i matematyki – 
Łukasz Rusztyn, w zastępstwie za 
Jolantę Maciąg, która skorzystała z 
propozycji pracy w pobliżu swojego 
miejsca zamieszkania (okolice 
Włodawy). Pani Joli składamy 
serdeczne podziękowanie za wieloletnią 
pracę, zaangażowanie – m.in. pomoc w 
realizacji uroczystości Jubileuszu 100 – 
lecia Szkoły, prowadzenie kroniki szkoły. 
Natomiast panu Łukaszowi życzymy 
wytrwałości, zadowolenia z pracy i 
wielusukcesów zawodowych!



Styczeń 



  

Kuratoryjny konkurs z matematyki

 4 stycznia 2018 r. odbył się w naszej 
szkole powiatowy etap konkursu 
kuratoryjnego z matematyki dla szkół 
podstawowych. W eliminacjach, które 
trwały 90 minut,wziął udział uczeń 
klasy VII Kacper Piwowarek.



  

Noc biologów

12 stycznia 2018 roku (piątek) 
proponujemy wyjazd do Lublina dla 
gimnazjalistów oraz uczniów klas 4-7.

W programie wejście na kryte 
lodowisko Icemania na hali MOSiR 
oraz uczestnictwo w Nocy Biologów na 
UMCS.



  

Wyrazy spuczucia...

17 stycznia odeszła od nas Aniela 
Bielecka.



  

Teatr wiedzy

22 stycznia 2018 r. odbył się spektakl 
pt.: „Komputerowe przygody Dudusia 
Wesołka”, które zaprezentowało Studio 
Artystyczne Arena z Białegostoku. 
Przedstawienie poruszało aktualne 
zagadnienia dotyczące uzależnień od 
komputera i gier. Aktorzy pokazali jak w 
inny, ciekawy sposób można spędzać 
wolny czas. Udowodnili, że książka, 
piłka, różne zabawy mogą być 
doskonałą receptą na nudę i stać się 
alternatywą dla komputera.



  

Konkurs matematyczny

We wtorek (23.01.2018 r.) odbył się 
Finał Konkursu Matematycznego 
organizowanego przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową im. 
Szymona Szymonowica w Zamościu 

oraz I Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Zamoyskiego w Zamościu pod 
patronatem Oddziału Lubelskiego 
Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego. Naszą szkołę 
reprezentowały 2 uczennice z klasy III 
gimnazjum: Zuzanna Jaskuła oraz 
Paulina Kurek przygotowywane przez 

p. Krystynę Jachymek - Kurek. 



  

Rejonowe igrzyska

W czwartek 25 stycznia 2018 r. w 
Szkole Podstawowej nr 9 w Zamościu 
odbyły się Rejonowe Igrzyska Tenisa 
Stołowego



  

Choinka

W czasie zabawy choinkowej 
(27.01.2018 r.), uczniowie gimnazjum 
w Gorajcu tradycyjnie popisali się 
polonezem. Nad przygotowaniem 
tańca czuwali nauczyciele: Katarzyna 
Jarosławska i Zbigniew Buczek. 
Natomiast koordynatorzy dekoracji sali 
to: Magdalena Buczek i Piotr Wanat.



  

Ferie zimowe



Luty 



  

Zmiany

Łukasz Rusztyn, nauczyciel informatyki 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Gorajcu zainicjował zmianę stanowisk 
w sali komputerowej. Pomagali mu w 
tych pracach: Krzysztof Mielcarek – 
rodzic, pracownik UG w Radecznicy i 
Mariusz Kaziród - pracownik 
gospodarczy naszej szkoły. Należą im 
się serdeczne podziękowania.



  

Klaun w szkole

14 lutego 2018 r. z samego rana zjawił 
się w naszej szkole ,,Walduś”, który 
odwiedza nas każdego roku. Klauna 
tego uczniowie zarówno młodszych jak 
i starszych klas chętnie oglądają. Tym 
razem spotkanie przebiegało pod 
hasłem „Higiena to ważna sprawa, 
dobrego zdrowia to podstawa”. 
Oczywiście nie zawiedliśmy się i tym 
razem. Jak zawsze do swoich 
magicznych sztuczek zapraszał 
uczniów, którzy chętnie z nim 
współpracowali. Nauczyliśmy się, że 
mycie rąk to nie tylko zdrowie dla nas, 
ale również dla wszystkich, z którymi 
się spotykamy. Bardzo ważny jest 
także ruch, a szczególnie na świeżym 
powietrzu. Burzą oklasków i radosnymi 
uśmiechami pożegnaliśmy Klauna 
Waldusia



  

Zimowe atrakcje

W dniu 19.02.2018r. uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
uczestniczyli w wyjeździe na stok do 
miejscowości Szopowe. Uczestniczyło 
24 uczniów z klasy czwartej, piątej i 
szóstej szkoły podstawowej. 
Spędziliśmy miło kilka godzin w 
pięknych okolicznościach przyrody 
biorąc udział w licznych atrakcjach 
takich jak: jazda na nartach, sankach, 
workach i pontonach.



  

Babciom i Dziadkom

Dnia 20 lutego o godz. 11.00 w naszej 
szkole odbyła się wspaniała 
uroczystość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Zaproszeni goście licznie 
przybyli, by wziąć udział w obchodach 
tego święta. Wyrazy szacunku i 
życzenia dostojnym gościom złożyła 
Pani dyrektor Alina Smarkala. Wójt 
Gminy Radecznica – Pan Marian 
Szuper, który skorzystał z zaproszenia 
i zaszczycił nas swoim przybyciem.



  

Gimnazjaliści na zimowych atrakcjach

20 lutego 2018 r. kolejna grupa 
zmagała się na stoku narciarskim w 
miejscowości Szopowe. Tym razem 
byli to uczniowie z klasy II i III 
gimnazjum, którzy mieli okazję spędzić 

miło czas. 



  

Trzymamy kciuki za Kacpra

We wtorek 20 lutego 2018 r. w Szkole 
Podstawowej nr 28 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lublinie odbył się II 
etap Wojewódzkiego Konkursu 
Informatycznego "Mistrz komputera".



  

Fox

27 lutego 2018 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gorajcu odbył się 
Ogólnopolski Konkurs Języka 
Angielskiego FOX. Konkurs ten jest 
pod patronatem naukowym Instytutu 
Filologii Angielskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie oraz pod 
honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej.



Marzec 



  

Dzień Kobiet! 

Chłopcy z klasy IV przy drobnej 
pomocy wychowawcy - Łukasz 
Rusztyna zorganizowali swoim 
koleżankom Dzień Kobiet. Na pocątku 
wspólnie wyrecytowali specjalnie 
przygotowany wiersz połączony z 
życzeniami. Po występie cała klasa 
zasiadła do smacznego poczęstunku. 
Podsumowując ten mile spędzony 

czas, chłopcy wręczyli dziewczynkom 
upominki.



  

3. edycja Młodzieżowej Olimpiady 
Wiedzy o Społeczeństwie

Informujemy, że 07 marca 2018 r. 
Zuzanna Jaskuła, uczennica klasy III 
Publicznego Gimnazjum w Gorajcu 
wzięła udział w I etapie eliminacji 
okręgowych 3. edycji Młodzieżowej 
Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie - 
test ekspercki online. Zdobywając 
wymaganą liczbę punktów, została 
zakwalifikowana do II etapu eliminacji 
okręgowych - testu uczniowskiego 
online. Kolejne zmagania odbędą się 
19 marca 2018 r. Gratulujemy i 
życzymy sukcesów!



  

Rodzice i dzieci- powietrze bez śmieci



  

Konkurs ‘’Wiedzy o regionie’’

W czwartek, 15 marca 2018 r. w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Zamościu (''Ekonomik'') odbył się 
międzyszkolny etap konkursu ''Wiedzy 
o regionie''. Wydarzenie odbyło się pod 
honorowym patronatem prezydenta 
miasta Zamość oraz patronatem 
medialnym ''Kroniki Tygodnia''. Na 
szczegółowe pytania dotyczące historii, 

zabytków, kultury, przyrody i obyczajów 
regionu odpowiadało 39 uczniów. .



  

‘’Trzymaj Formę’’

W dniu 15 marca 2018 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Gorajcu odbył 
się pierwszy etap konkursu wiedzy o 
zdrowym stylu życia w Ogólnopolskim 
Programie Edukacyjnym ,,Trzymaj 
Formę". Trwający 40 minut test 
przeprowadzono w pracowni 
komputerowej w dwóch turach. Dostęp 
do zadań konkursowych możliwy był 
wyłącznie on-line po uprzednim 
zalogowaniu się przy użyciu 

otrzymanych wcześniej loginów i haseł. 



  

„Orzeł Biały-Nasza Duma” w Zamościu

W dniu wczorajszym, tj. 19 marca br. 
uczniowie naszej szkoły wraz ze 
swoimi rodzicami uczestniczyli w 
uroczystym podsumowaniu konkursu 
„Orzeł Biały-Nasza Duma” w 
Zamościu. Gratulacje należą się 
wszystkim, zaangażowanie na pewno 
uwzględnione będzie w ocenach 
rocznych. Podziękowanie kieruję do 
Kingi Szczepanek i Anny Mielnik-
Smarkala za przesłane ciekawe 
fotografie 



  

Anomalie pogodowe dnia dzisiejszego. 

 
Wiosnę mamy na razie tylko na 
korytarzu – na gazetce ściennej, którą 
wykonały uczennice klasy III 
gimnazjum: Julia Czok, Julia Małysz, 
Kamila Ruska, Patrycja Czok i Ewelina 
Ryba. Gratuluję ciekawego pomysłu – 
Alina Smarkala.



  

"Najpiękniejsze miejsca na świecie"
Taki tytuł miał projekt edukacyjny, który 
przygotowało 4 uczniów klasy II 
gimnazjum. Był to projekt 
przedmiotowy z zakresu geografii. Co 
kierowało uczniami przy wyborze 
tematu i przedmiotu projektu? Przede 
wszystkim ciekawość świata, chęć 
poznania najpiękniejszych miejsc na 
Ziemi, ale również pokazanie sobie i 
odbiorcom projektu miejsc, gdzie 
można pojechać jako turysta, 
zwiedzać, smakować, zachwycać się, 
a może i przywieźć niezapomniane 
przeżycia. W ramach projektu 
uczniowie przygotowali piękną 
prezentację, dwie gazetki i album ze 
zdjęciami najpiękniejszych miejsc na 
świecie. Projekt realizowali: Szymon 
Czok, Kacper Gruszka, Kacper Sykała, 
Adrian Wrona. Opiekunem projektu 
była Pani Małgorzata Szkołut. 
Zaprezentowano go w pierwszy dzień 
wiosny, tj. 21 marca 2018 r.



  

Gminne Potyczki Matematyczne 
Trzecioklasistów

W dniu dzisiejszym, tj. 22 marca 2018 
r. odbył się w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gorajcu gminny 
konkurs matematyczny MiMaK dla 
uczniów klasy trzeciej. Do zmagań 
przystąpiło 10 uczniów ze szkół 
podstawowych naszej gminy: 
Radecznicy, Zaburza i Gorajca. Naszą 
szkołę reprezentowali: Jakub 
Jarosławski. Julia Olech, Karolina 
Piwowarek. Do konkursu 
przygotowywała ich pani Małgorzata 
Rapa. Wszystkim gratulujemy wyników 
i życzymy osiągnięć w przyszłości



  

„Jak dbać o nasz układ ruchu?” 
Projekt przedmiotowy z biologii pt. „Jak 
dbać o nasz układ ruchu?” realizowały 
uczennice z klasy II gimnazjum: Sylwia 
Ducher, Kamila Kaziród i Marta Polak. 
Podczas wystąpienia dziewczynki 
wygłosiły wiersz pt. „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch”. Następnie przedstawiły 
prezentację multimedialną dotycząca 
aparatu ruchu. Po jej zakończeniu 
wykonały „Pląs gimnastyczny”. Do 
wspólnej zabawy przy muzyce 
zaprosiły koleżanki. Podsumowaniem 
projektu było wystąpienie pani 
Agnieszki Chorzepa mgr fizjoterapii, 
która przeprowadziła szkolenie 
uczniów naszej szkoły na temat „Jak 
zachować się w sytuacji urazu na lekcji 
wychowania fizycznego”. Uzyskana 
dzięki temu wiedza pozwoli na 
sprawniejsze udzielanie pierwszej 
pomocy poszkodowanym. Dziękujemy 
pani za cenne informacje i praktyczne 
wskazówki! Opiekunem projektu była 
pani Katarzyna Jarosławska.



  

Paswanie na czytelnika

23 marca 2018 roku w naszej szkole 
uczniowie klasy I zostali pasowani na 
czytelników. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni rodzice, uczniowie klasy III 
oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. 
W czasie uroczystej akademii pojawiły 
się postacie z książek: Książkowy 
Ludek, Krasnoludki, Kopciuszek, 
Czerwony Kapturek oraz Mądra 
Księga. Wszyscy pierwszoklasiści 
zostali zaliczeni do grona czytelników, 
a na pamiątkę otrzymali dyplomy i 
książeczki. Po części oficjalnej, dzieci 
udały się do biblioteki, gdzie podpisały 
swoje karty czytelnika i dokonały 
pierwszych wypożyczeń. 



  

Świąteczna atmosfera!

W atmosferę świąteczną w Szkole w 
Gorajcu wprowadzili nas nauczyciele: 
Magdalena Buczek i Piotr Wanat oraz 
uczennice klasy III gimnazjum: Julia 
Czok, Patrycja Czok, Julia Małysz, 
Kamila Ruska i Ewelina Ryba. Za 
zaangażowanie wszystkim dziękujemy.



  

Uczennice zadbały rybki

Rybki w szkolnym akwarium będą mieć 
przyjemne Święta. Zadbały o to 
uczennice z klasy VII SP w Gorajcu i III 
gimnazjum: Paulina Kurek. Kamila 
Kwapisz, Roksana Sobczak i Anna 
Wcisło



Kwiecień



  

Góra Grosza

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra 
Grosza jest największa na świecie...



  

Niepodległość w oczach dzieci

Najmłodsze dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz klasy I i III PSP w 
Gorajcu pod opieką swoich 
wychowawczyń: Lilianny Mróz, Lucyny 
Paszko i Małgorzaty Rapy wykonały 
prace nawiązujące do obchodzonych w 
tym roku uroczystości 
niepodległościowych.



  

W ramach działań związanych ze 100 - 
leciem Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę 

W Publicznej Szkole Podstawowej w 
Gorajcu wykonano gazetkę ścienną 
pod hasłem "Ku niepodległej - Wielcy 
romantycy w walce o wolność". Wielcy 
- tacy jak: A. Mickiewicz, J. Słowacki, 
czy K.C. Norwid reprezentowali różne 
wizje walki o wolność i w swojej 
twórczości podejmowali zarówno ten 
problem, jak też kwestie patriotyzmu. 
Wierzyli, że dopóki naród zachowuje 
tożsamość i broni tradycji 
przekazywanej w poezji, dopóty ma 
szansę na odzyskanie niepodległości.

Koordynatorami prac byli nauczyciele: 
pani Wiesława Śliwińska - Wyłupek 
ipan Piotr Wanat.



  

ZAWODOWY STRZAŁ W 10-tkę”
13 kwietnia 2018r. uczniowie klasy VII szkoły 
podstawowej oraz II i III gimnazjum 
uczestniczyli w organizowanej przez 
Kuratorium Oświaty w Lublinie kampanii 
promującej szkolnictwo zawodowe pod nazwą: 
„Zawodowy Strzał w 10- tkę”. Impreza 
odbywała się w obiektach Zespołu Szkół 
Drzewnych i Ochrony Środowiska w 
Zwierzyńcu. W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych (kl. VII) i 
gimnazjalnych z całego powiatu zamojskiego. 
Uroczystego otwarcia dokonały panie Teresa 
Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty oraz pani 
Monika Żur z-ca Zamojskiej Delegatury 
Lubelskiego Kuratorium w Lublinie. Nasza 
młodzież miała możliwość uczestniczenia w 
prezentacji zawodów: technik technologii 
drewna, technik ochrony środowiska, technik 
geodeta, technik informatyk i innych 
oferowanych przez szkoły powiatu 
zamojskiego, gdzie realizowane jest 
szkolnictwo zawodowe. 



  

Spotkanie z literaturą i sztuką 
Uczniowie naszej szkoły- z klasy VII i II gimnazjum, 
wraz z Panią Małgorzatą Szkołut i Panem 
Mariuszem Kazirodem, uczestniczyli w spotkaniu z 
Panią Agnieszką Martinką i Panem Pawłem 
Piotrakiem. Miało ono miejsce wczoraj, tj. 17 
kwietnia. Zorganizowane zostało przez Bibliotekę 
Publiczną Gminy Radecznica. Pani Agnieszka jest 
pisarką i podróżniczką, a Pan Piotr malarzem 
zamieszkałym w Radecznicy. Pisarka przedstawiła 
relacje ze swojej wyprawy do Rosji, do miejsca, w 
którym po wojnie był więziony jej ojciec. Drogę tą 
odbyła rowerem, odwiedzając po drodze miejsca 
martyrologii Polaków na rosyjskiej ziemi. Owocem 
tej wyprawy i wspomnień swojego Ojca była 
promowana przez nią książka ,,Połowinka, 
Rowerem na Ural do miejsca zesłania Ojca. 
Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki". Natomiast 
Pan Piotr zaprezentował swój dotychczasowy 
dorobek malarski, na który składają się obrazy o 
bardzo różnej tematyce. Spotkanie było niezwykle 
interesujące i spotkało się z wielkim 
zainteresowaniem naszych uczniów. Serdecznie 
dziękujemy pani Zofii Sykale za zaproszenie.



  

Mój Szkolny Kolega z Misji
Ukazały się wyniki XVII edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Mój 
Szkolny Kolega z Misji”. Są one dla nas 
bardzo zadawalające. Gratulacje 
należą się Pawłowi Wyłupkowi- ucz. 
klasy II gimnazjum , który zajął 2 
miejsce w kategorii literackiej. 
Doceniona również została praca Pani 
Krystyny Jachymek- Kurek, której w 
kategorii- scenariusz lekcji przyznano 3 

miejsce. Dodatkowo nasza szkoła, tj. 
Szkoła Podstawowa w Gorajcu 
znalazła się w grupie ośmiu szkół (na 
czwartym miejscu), którym przyznana 
została nagroda specjalna. 
Podziękowanie kieruję do wszystkich 
uczniów, którzy dołożyli trudu w 
wykonanie prac, ale niestety tym 
razem nie znaleźli się na liście 
nagrodzonych. Nie zniechęcajcie się, 
następnym razem może być lepiej… 
Koordynatorem konkursu jest 
katechetka- Pani Edyta Miksza.



  

Już po egzaminie!



  

WIZYTACJA !
W dniu dzisiejszym uczniowie klasy III 
gimnazjum po raz kolejny mieli 
możliwość uczestniczenia w dniach 
otwartych szkół ponadgimnazjalnych. 
Tym razem odwiedziliśmy biłgorajskie 
szkoły, które zapoznały nas z szeroką 
ofertą edukacyjną. Zawitaliśmy do: 
Zespołu Szkół Leśnych, Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego, 
Regionalnego Centrum Edukacji 
Zawodowej, Zespołu Szkół 
Budowlanych i Ogólnokształcących, I 
Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ 
oraz Zespołu Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących. Serdecznie 
dziękujemy Starostwu Powiatowemu w 
Biłgoraju za zorganizowanie wyjazdu 
oraz wszystkim biłgorajskim szkołom 
ponadgimnazjalnym za miłe przyjęcie. 
Przed naszymi gimnazjalistami 
niełatwe decyzje. Wszystkim życzymy 
mądrych, przemyślanych wyborów 
przyszłych szkół.



  

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY
pt. "WOLNA - NIEPODLEGŁA"

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w 
Publicznej Szkole Podstawowej w 
Gorajcu został przeprowadzony 
WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY 
pt. "WOLNA - NIEPODLEGŁA" w 
ramach obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Organizatorem Konkursu jest 
Kuratorium Oświaty w Lublinie 
Delegatura w Zamościu.



  

Z WIZYTĄ W TEATRZE

Dnia 25.04.2018r. dzieci z oddziału 
przedszkolnego i kl. I naszej szkoły 
obejrzały sztukę teatralną wystawioną 
przez aktorów Narodowego Teatru 
Edukacji im. Adama Mickiewicza we 
Wrocławiu. Spektakl odbył się w 
Centrum Kultury w Biłgoraju. Uczniowie 
poznali zabawne przygody bohaterki 
widowiska pt. „Ach, ta Pippi”. Od 
samego początku aktorzy zręcznie 
wprowadzali widzów w radosny nastrój 
za sprawą cudownej Pippi i jej 
przyjaciół. W zabawy inicjowane przez 
grających, chętnie włączały się dzieci, 
odpowiadając na pytania płynące ze 
sceny. Wspólne oklaski i śpiewane 
piosenki dały dużo radości oraz 
szczerego dziecięcego uśmiechu.



  

Konkurs recytatorski

W piątek, tj. 27. 04.2018 r. w naszej 
szkole, w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ziemi miał 
miejsce konkurs recytatorski ''Słowa o 
przyrodzie".

W konkursie wzięło udział 32 uczniów z 
klas 0-VII.

Jury w składzie: P. Zofia Sykała, P. 
Lucjan Bednarz i P. Marcin Kulig



  

Konkurs plastyczny

Szkoła nasza przystąpiła do Konkursu 
Plastycznego pt. „Kolory 
niepodległości” organizowanego przez 
Kuratorium Oświaty w Lublinie 
Delegatura w Zamościu. Konkurs jest 
skierowany do dzieci w wieku 
przedszkolnym i uczniów I etapu 
edukacyjnego, tj. klas I- III. Wśród prac 
wykonanych przez dzieci przedszkolne 
i najmłodszych uczniów, komisja 
konkursowa wyłoniła trzech laureatów, 
zakwalifikowanych do etapu 
powiatowego. Są to: Katarzyna 
Smarkala- oddział przedszkolny, 
Milena Polak- kl. I, Kacper Kwapisz- kl. 
III. Gratulujemy i życzymy sukcesów w 

dalszych rozstrzygnięciach konkursu.



  

Dzień Ziemi

Dnia 27 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy 
w naszej szkole Dzień Ziemi. Celem 
tego święta jest promowanie postaw 
ekologicznych w społeczeństwie, 
uświadomienie zagrożeń związanych z 
rozwojem przemysłu i postępującą 
urbanizacją. Dzień Ziemi obchodzony 
na całym świecie 22 kwietnia to 
najlepszy dzień na popularyzację idei 
ochrony przyrody i dobrych postaw 
ekologicznych zarówno wśród dzieci, 

młodzieży jak i dorosłych.



Maj



  

Niedziela na sportowo!
W dniu 29.04.2018 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Gorajcu miały 
miejsce dwa wydarzenia sportowe:

„Gminny Turniej Tenisa Stołowego z 
okazji 100 – lecia Odzyskania 
Niepodległości” oraz „Turniej Piłki 
Siatkowej z okazji 100 - lecia 
Odzyskania Niepodległości”.

Pierwsza impreza zorganizowana była 
w ramach projektu edukacyjnego przez 
uczniów klasy drugiej gimnazjum: 
Nikodema Bielaka, Damiana Buczka i 
Alberta Derusia, pod opieką 
nauczyciela wychowania fizycznego- 
Zbigniewa Buczka, był on również 
sędzią głównym. Finansowo projekt 
wsparło Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Rdecznicy. Turniej 
rozpoczął się o godzinie 12 30 i trwał 
do godziny 1510. Uczestniczyło w nim 

27 zawodników i zawodniczek w 
czterech kategoriach.



  

Sadzenie dębów

W dniu 7.05.2018 r. uczniowie klasy III 
szkoły podstawowej wraz ze swoją 
wychowawczynią- Panią Małgorzatą 
Rapa, posadzili na terenie ogrodu 
przyszkolnego sadzonki dębów, które 
sami wyhodowali od nasionka. Mają 
one przypominać o realizowanym 
projekcie „Rodzice i dzieci powietrze 
bez śmieci”, a jednocześnie o 
konieczności ochrony środowiska i 
życia w zgodzie z przyrodą.



  

Przygotowania do akademii

W celu uatrakcyjnienia akademii, 
uroczystości szkolnych, zrodził się 
pomysł wykonania parawanów. Ramki 
zostały zamówione w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Rozłopach. Po 
zakupieniu materiału, końcowe prace 
wykonali pracownicy naszej szkoły. 
Jutro będziemy mogli zobaczyć efekty, 
w czasie akademii z okazji rocznicy 
Konstytucji 3 Maja o godz. 8:00, na 
którą zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych - Alina Smarkala.



  

Akademia 3 Maja

W piątek 11 maja 2018 r. odbył się w 
naszej szkole uroczysty apel z okazji 
227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.

Wystąpili uczniowie klasy I, III, IV, VI i 
VII szkoły podstawowej oraz klasy II i 

III gimnazjum. 



  

Konkurs przyrodniczy

Konkurs przyrodniczy ,,Leśna rodzina"

Uczniowie naszej szkoły przygotowali 
prace plastyczne na konkurs, którego 
organizatorem jest Nadleśnictwo 
Zwierzyniec. Celem tego konkursu jest 
między innymi zwrócenie uwagi dzieci i 
młodzieży, na bogactwo przyrodnicze 
lasów, na jego funkcje ekologiczną, ale 
również ekonomiczną i socjalną. Prace 
zostały przekazane do nadleśnictwa, 
czekamy na wyniki. Wszystkim 
uczestnikom, którzy przygotowali 
wspaniałe prace już dziś serdecznie 
dziękujemy za wzięcie udziału w 
konkursie. M. Szkołut



  

Konkurs historyczny

W dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2018 
roku odbył się etap powiatowy 
konkursu historycznego „WOLNA – 
NIEPODLEGŁA” realizowanego na 
terenie działania Zamojskiej Delegatury 
KO w Lublinie. Zmagania konkursowe 
odbyły się w Szkole Podstawowej w 
Zwierzyńcu. Brało w niej udział 64 

uczniów z powiatu zamojskiego. 
Wśród nich było czterech uczniów z 
naszej szkoły. Ze szkoły podstawowej - 
Wiktor Rybaczuk (kl. IV) i Jakub 
Smarkala (kl. VI) oraz z klasy II 
gimnazjum – Rafał Piwowarek i Paweł 
Wyłupek. Koordynatorem konkursu jest 
Pani Wiesława Śliwińska- Wyłupek. Z 
niecierpliwością oczekujemy na wyniki. 
Dziękuję Pani Magdalenie Osińskiej- 
Rybaczuk, która służyła mi pomocą w 
opiece i wspieraniu uczniów – Alina 
Smarkala.



  

Konkurs recytatorski

W dniu 22 maja 2018 roku uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w Gminnym 
Konkursie Poezji Chłopskiej i 
Patriotycznej, który odbył się w Szkole 
Podstawowej w Czarnymstoku.Szkołę 
reprezentowały:

Małgorzata Charkot i Oliwia Łosiewicz 
z klasy VI

Kamila Kwapisz i Wiktoria Szczepanek 
z klasy VII 

Kamila Kaziród i Sylwia Ducher z klasy 
II gimnazjum.

Teresa Harkot- koordynator konkursu w 
naszej szkole.



  

Wycieczka dla laureatów i opiekunów 
konkursu

W dniu 22 maja 2018 r. odbyła się 
wycieczka dla laureatów oraz 
opiekunów konkursu „Wiedzy o 
regionie”. Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice klasy drugiej i trzeciej 
gimnazjum: Paulina Kurek (III miejsce 
w konkursie), Katarzyna Stańczyk 
(wyróżnienie) oraz Zuzanna Jaskuła. 
Opiekunem na wycieczce była pani 
Krystyna Jachymek – Kurek.



  

Spotkanie z stewardessą

W dniu 8 maja 2018 r. uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu 
z Dianą Olech – absolwentką 
Publicznego Gimnazjum w Gorajcu. 
Podczas swojego pobytu Diana 
przedstawiła uczniom zagadnienia 
związane z trafnym wyborem zawodu i 
realizacją swoich pasji. Jej pasją jest 
turystyka i może ją realizować, gdyż od 
kilku lat pracuje jako stewardesa w 
liniach lotniczych. Obecnie są to 
Polskie Linie Lotnicze LOT.

Uczniowie z wielką uwagą uczestniczyli 
w spotkaniu oraz zadawali liczne 
pytania. Naszemu gościowi życzymy 
dalszych sukcesów.



  

Promocja książki

W dniu 28 maja 2018 r. uczniowie klasy 
VII wraz z opiekunami uczestniczyli w 
promocji książki „Słownik historii gminy 
Radecznica (1868-1990)” autorstwa 
Reginy Smoter-Grzeszkiewicz i 
wernisażu prac malarskich Dominiki 
Małysz.



  

Podsumowanie konkursu

29 maja 2018 r. przedstawiciele naszej 
szkoły - uczniowie wraz z opiekunami 
(nauczycielami) - brali udział w 
uroczystym podsumowaniu 
Ogólnopolskiego Konkursu „Mój 
Szkolny Kolega z Misji”, które w tym 
roku miało miejsce w Niepokalanowie. 
Udaliśmy się tam BUS-em wspólnie z 
uczniami i nauczycielami ze SP w 
Nieliszu. W czasie wycieczki gościliśmy 
w Natalinie, gdzie mieści się 
Zgromadzenie Misjonarzy Ojców 
Białych - na zaproszenie Ojca 
Mariusza - Misjonarza Afryki, który 
wprowadził nas w klimat misji.



Czerwiec



  

Dzień dziecka



  

Odnowa piaskownicy



  

Występ

W dniu dzisiejszym uczniowie Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Gorajcu 
przedstawili w miejscowym Kościele 
Parafialnym w Gorajcu montaż słowno 
– muzyczny dotyczący sylwetki 
wspaniałego Polaka – Świętego Jana 
Pawła II. Koordynatorami w 
przygotowaniach byli nauczyciele: 
Teresa Harkot i ks. Zbigniew Szczygieł. 
Nad oprawą muzyczną czuwał 
Waldemar Pasek.



  

Wycieczka do Magicznych ogrodów

W dniu 11 czerwca 2018 r. uczniowie z 
klas: 0, I i III spędziły miło czas w 
"Magicznych Ogrodach". Pogoda 
dopisała, humory również i wszyscy 
dobrze się bawili.



  

Spływ kajakowy



  

WYCIECZKA - INWAŁD

W dniu 13 czerwca 2018 r. grupa 
uczniów wraz z nauczycielami 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Gorajcu wyruszyli na 4 – dniową 
wycieczkę w okolice Zakopanego. Wg 
harmonogramu pierwszego dnia 
zwiedzaliśmy Park Miniatur w 
Inwałdzie. Pogoda dopisała. Uczniowie 
mieli możliwość poszerzenia wiedzy 
zdobytej na lekcjach geografii, biologii i 

historii, a przy tym wyrabianie 
sprawności fizycznej i skorzystanie z 
zabaw rozrywkowych. Na nocleg 
przybyliśmy do pensjonatu „Willa pod 
Tarami” w Gliczarowie Górnym. 
Warunki mamy bardzo dobre, wszyscy 
są zadowoleni. 



  

WYCIECZKA - MORSKIE OKO

W drugim dniu wycieczki, 14 czerwca 
br. odwiedziliśmy miejsce najczęściej 
odwiedzane przez turystów, tj. Morskie 
Oko. Tym razem pogoda była niezbyt 
sprzyjająca, w trakcie wędrówki 
towarzyszył nam deszcz, ale daliśmy 
radę… Po obiadokolacji obecnie 
oglądamy pierwszy mecz Mundialu.



  

WYCIECZKA - ZAKOPANE

Trzeciego dnia wycieczki – 15 czerwca 
2018 r. - zwiedzaliśmy Zakopane. 
Udało nam się dotrzeć do Kasprowego 
Wierchu – najchętniej zdobywanego 
przez turystów szczytu Tatr, na 
wysokości 1987 m n.p.m. „Być w 
Zakopanem i nie wjechać na 
Kasprowy, to tak jak być nad morzem i 
nie zmoczyć stopy w wodzie …” Na 
własne oczy zobaczyliśmy zwierzęta 
typowe dla Tatr, tj. „ grubego” świstaka i 
kozice. Ostatnią atrakcją tego dnia był 
relaks w wodach termalnych w 
Aquapark Bukowina Tatrzańska. 
Dzisiejszy dzień pozostawił 
niezapomniane wrażenia.



  

WYCIECZKA - WIELICZKA

W ostatnim dniu wycieczki - 16 
czerwca 2018 r., po opuszczeniu 
miejsca noclegowego w Gliczarowie 
Górnym zwiedzaliśmy Kopalnię Soli 
„Wieliczka” - nie trasą turystyczną, lecz 
górniczą. Była to aktywna wyprawa w 
nieudostępniane do tej pory rejony 
wielickiej kopalni. W górniczym stroju i 
pod czujnym okiem przewodnika – 
Przodownika, uczestnicy mogli dotknąć 
historii, poznać górniczą pracę, 
wykuwać i transportować sól oraz 
wyznaczać drogę za pomocą mapy. 
Każdy uczestnik wycieczki otrzymał 
Certyfikat potwierdzający zdobycie 
pierwszych szlifów w zawodzie górnika 
na Trasie Górniczej w Kopalni Soli 
„Wieliczka”. Przebyta trasa była to 
przynajmniej odrobina możliwości 
odkrywania podziemnego świata 
górniczego.



  

Dzień rodziny

19.06 2018r. w naszej szkole 
obchodziliśmy Dzień Rodziny.

Wyrażając wdzięczność za trudy 
wychowania, dzieci z oddziału 
przedszkolnego, kl. I i III zaśpiewały 
piosenki i recytowały wiersze swoim 
Rodzicom. Uroczystość zakończyła się 
wspólnym poczęstunkiem.



  

Sprzedaż kalendarzyków w ramach 
akcji „Pomóż i Ty”

W roku szkolnym 2017/2018 szkoły 
podstawowe, gimnazjalne i 
ponadgimnazjalne zostały zaproszone 
do udziału w corocznej akcji 
charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”.



  

Pożegnanie 3 gimnazjalistów

21 czerwca 2018 r. to dzień wyjątkowy 
dla uczniów klasy III. Dzień 
pożegnania. Cała społeczność szkolna 
wzięła udział w tej uroczystości. 
Trzecioklasiści przedstawili program 
artystyczny zawierający podsumowanie 
kilkuletniego pobytu w szkole. 
Podziękowali za trzy lata wspólnej 
pracy, za trud włożony w kształcenie i 
wychowanie. Również uczniowie klasy 
II żegnali swoje koleżanki i kolegów, 
gratulując im wytrwałości i życząc 
samych sukcesów. Dzień ten zapewne 
miło wspominać będą też uczniowie, 
którzy otrzymali nagrody książkowe, 
dyplomy i podziękowania za rok 
ciężkiej, ale owocnej pracy. Na 
zakończenie spotkania pani dyrektor 
Alina Smarkala życzyła absolwentom 
pomyślności w nowych szkołach i 
realizacji życiowych marzeń.



  

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Gorajcu
Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego 2017/2018 w naszej szkole 
tradycyjnie rozpoczęła się Mszą św. o 
godz. 8.00 odprawioną przez ks. 
proboszcza Zbigniewa Szczygła. 
Następnie wszyscy zgromadzeni 
przeszli do szkoły. Tam, w sali 
gimnastycznej, nastąpił dalszy ciąg 
uroczystości.



  

Przygotowały:

Kinga Szczepanek
Kamila Kwapisz
Kinga Grzywna
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