
  

Najważniejsze wydarzenia z realizacji 
projektu Szkoła Przyszłości w Gminach 

Ziemi Łukowskiej  
Gimnazjum w Gręzówce



  

REALIZATORZY 

• Dyrektor Gimnazjum:  Leokadia Kozioł
• Wicedyrektor Gimnazjum: Sabina Mioduchowska
• Koordynator:  Katarzyna Strzelec
• Nauczyciele Zespołu Szkół w Gręzówce: 
• Urszula Jurzyk
• Tadeusz Federczyk
• Dorota Sójka 
• Krzysztof Sulej 
• Agnieszka Rzepecka 
• Agnieszka Matejko 
• Joanna Rojewska 
• Wojciech Szczygieł 
• Iwona Wydra  
• Tomasz Piros 



  

OPIS DZIAŁAŃ
DZIAŁANIE I  „Mądrość musisz sam z siebie własną zdobyć pracą”
 
• „Nie ma rzeczy niemożliwych”- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas III gim. 
      Osoba prowadząca: Tadeusz Federczyk
 
• „Matematyczne wędrówki przez Europę” - zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas III
                                                     gim. 
     Osoba prowadząca: Joanna Rojewska
 
• „Biologia da się lubić” - zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas III gim. 
      Osoba prowadząca: Iwona Wydra 
 
• „Zieloną ścieżką przez świat” – zajęcia z edukacji geograficzno – krajoznawczej dla uczniów klas 
                                        III gim. 
      Osoba prowadząca: Urszula Jurzyk 
 
• „Nie bój się fizyki” -  zajęcia dodatkowe z fizyki dla uczniów klasy II gim.    w zakresie 
                               przygotowania do egzaminów gimnazjalnych. 
      Osoba prowadząca: Iwona Wydra
 
• „London!” – zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla uczniów kl. I, II gim. 
      Osoba prowadząca: Agnieszka Matejko
 
• „Шаг за шагом – всё выучу!” - praca z uczniem słabym i początkującym na zajęciach 

wyrównawczych z języka rosyjskiego w klasie I gimnazjum. 
      Osoba prowadząca: Agnieszka Rzepecka 
 
• „Matematyka nie tylko dla orłów” – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze   dla uczniów kl. III gim.
      Osoba prowadząca: Joanna Rojewska 



  

DZIAŁANIE II     Talenty na start – Europa czeka!

• „Ścieżkami pamięci” – dziedzictwo kulturowe w regionie; edukacja regionalno - historyczna dla 
                             gimnazjum 
    Osoby prowadzące: Urszula Jurzyk, Dorota Sójka

• „Szachy kształcą łącząc pokolenia i narody” - nauka gry w szachy. 
    Osoba prowadząca: Wojciech Szczygieł

• „Baw się zdrowo na sportowo” – dodatkowe zajęcia sportowe. 
     Osoba prowadząca:  Krzysztof Sulej 
 
• „Nie patrzcie na to” – grupa teatralno – kabaretowa. 
    Osoba prowadząca: Tadeusz Federczyk

 
DZIAŁANIE III     Szkolne Centrum Informacji

• „Gimnazjum i co dalej?” – orientacja zawodowa. 
     Osoba prowadząca: Joanna Rojewska
 
• „Komputer bez tajemnic” – warsztaty informatyczne.  
    Osoba prowadząca: Tomasz Piros



  

XVI Konkursu Młodych Wykonawców XVI Konkursu Młodych Wykonawców 
Piosenki Piosenki 

„Mikrofon dla Wszystkich”„Mikrofon dla Wszystkich”
 

W dniu 17 marca w siedleckim 
Centrum Kultury i Sztuki 
odbyły się eliminacje 
konkursowe. Jury przesłuchało 
60 podmiotów (wokalistów, 
zespoły) w dwóch kategoriach 
wiekowych.



  

 
 

Finał, konkursu odbył się 17 marca 2007 r. z udziałem 
pani Elżbiety Zapendowskiej znanej z programów m. in.: 

„IDOL”, „Jak oni śpiewają”. Do grona finalistów zakwalifikowali 
się uczniowie z Gręzówki przygotowani przez 

pana Tomasza Pirosa: Dominika Durka oraz Patrycja Pochman 



  

XXVIII Powiatowy Przegląd 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

„Wesołe Nutki” 



  

Konkurs wiedzy o ks. S. Brzósce

„ Życie tak samo jak bajka 
jest cenione nie za długość, ale 
za treść” 

Pod takim hasłem, dnia 30 maja 
2007 r. odbył się II Szkolny 
Konkurs Wiedzy o ks. Stanisławie 
Brzósce. 

Celem konkursu było 
przybliżenie życia i działalności 
bohatera naszego regionu oraz 
kształtowanie postaw 
patriotycznych. 



  

V Festyn Archeologiczny 
na Zamku w Liwie

   Dnia 31 maja 2007 roku uczestnicy koła regionalno-
historycznego „Ścieżkami Pamięci” ( opiekunowie D. Sójka, U. 
Jurzyk) wzięli udział w V Festynie Archeologicznym na Zamku w 
Liwie. 
Tematem tegorocznej imprezy była prezentacja kultury, obyczajów 
i wojskowości czasów „potopu” szwedzkiego. 



  

III Międzyszkolny Dzień Pokoju

W dniu 9 czerwca 2007 r. na poligonie „Jata” odbył się 
III Międzyszkolny Dzień Pokoju zorganizowany przez Gimnazjum 
nr 3 w Łukowie. Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkół 
w Zalesiu, Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 3 w Łukowie 
oraz zespół „Wiolinki”  z Zespołu Szkół w Gręzówce. 



  

III Turniej Szachowy 
o Puchar Dyrektora Szkoły

Turniej odbył się 17. 06. 2007r do współzawodnictwa
przystąpiło 62 zawodników. Najliczniejszą grupę stanowili
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Zawody rozegrano
Systemem szwajcarskim. 



  

Śladami Platona i Pitagorasa

Uczniowie Gimnazjum w Gręzówce mieli okazję poznać  kolebkę 
naszej cywilizacji. Dziesięć dni gorącego sierpnia spędzili w 
słonecznej Grecji u wybrzeży Morza Egejskiego, tuż pod Olimpem 
podziwiając niezwykłe wiszace klasztory.



  

nasza wspaniała kadra zwiedzamy Saloniki

czas na relaks w 
wodnym parku



    

Życie jest podróżą…Życie jest podróżą…  

Przekonali się o tym uczniowie, którzy wzięli udział w obozie Przekonali się o tym uczniowie, którzy wzięli udział w obozie 
sportowo-szachowym… Najpierw promem Scandinavia Polferries sportowo-szachowym… Najpierw promem Scandinavia Polferries 
przebyliśmy 560 mil morskich do Nyneshamn w Szwecji, gdzie przebyliśmy 560 mil morskich do Nyneshamn w Szwecji, gdzie 
zwiedziliśmy owe miasteczko. Prawda jest taka, że na promie zwiedziliśmy owe miasteczko. Prawda jest taka, że na promie 
czekało nas więcej atrakcji, niż w samej Szwecji.czekało nas więcej atrakcji, niż w samej Szwecji.  Niezapomniany Niezapomniany 
widok Gotlandii w nocy. No i oczywiście chrzest morski z samym widok Gotlandii w nocy. No i oczywiście chrzest morski z samym 
kapitanem okrętu. kapitanem okrętu. 



    

Zwiedzamy port Nyneshamn w 
Szwecji i wracamy do kraju

Na pokładzie promu Scandynavia



  

KONIEC


