
Gimnazjum im. Leszka Czarnego 
w Lutomiersku 

Słów kilka o Naszej a niedługo już  
i Waszej szkole 



Krótka historia szkoły 
 

• Gimnazjum  roku rozpoczęło swoją działalność 
1 września 1999 roku (to już prawie 15 lat) 

• 26 stycznia 2001 roku otrzymało imię Leszka 
Czarnego 

• Pierwszym dyrektorem Gimnazjum był  
p. Tadeusz Rosiak 

• Obecnie funkcję dyrektora pełni  
p. Andrzej Stasiak 

 



Patron naszej szkoły – kim był 

• Leszek Czarny był synem 
Kazimierza Kujawsko-
Łęczyckiego i Konstancji, 
córki Henryka Pobożnego 
oraz wnuczkiem Konrada 
Mazowieckiego 

• 24 kwietnia 1274 nadał 
prawa miejskie naszej 
miejscowości - 
Lutomierskowi 

 



Nasi uczniowie rok szkolny 2013/2014 
– razem jest ich 162  

• 1A – klasa ogólna 

• 1B – klasa z grupą z rozszerzoną informatyką 

• 1C – klasa ogólna 

• 2A – klasa z grupą z rozszerzoną informatyką 

• 2B – klasa z grupą z rozszerzonym j. angielskim 

• 2C - klasa z grupą z rozszerzoną informatyką 

• 3A – klasa z rozszerzoną grupą z informatyki 

• 3B – klasa z rozszerzoną grupą z informatyki  
i grupą z rozszerzonym j. angielskim 



Nasza szkoła w obiektywie 

Pracownia językowa Pracownia informatyczna 



Nasza szkoła w obiektywie 

Pracownia fizyczna Nasza siłownia 



Nasza szkoła w obiektywie 

Pracownia geograficzna Pracownia historyczna 

Już za kilka minut sami zobaczycie wszystko na własne oczy 



A tak wygląda oferta zajęć 
dodatkowych w naszej szkole 

Zajęcia rozwijające 
kompetencje 

informatyczne – ECDL 
(Europejski Certyfikat 

Umiejętności 
Komputerowych) 



A tak wygląda oferta zajęć 
dodatkowych w naszej szkole 

Koło zainteresowań zwiększające kompetencje  
naukowo – techniczne: fizyka 



A tak wygląda oferta zajęć 
dodatkowych w naszej szkole 

Koło zainteresowań 
zwiększające kompetencje  

naukowo – techniczne: 
biologia 



A tak wygląda oferta zajęć 
dodatkowych w naszej szkole 

Koło języka angielskiego 
zwiększające kompetencje 
posługiwania się językiem 

obcym 



A tak wygląda oferta zajęć 
dodatkowych w naszej szkole 

Treningi matematyczne – 
polubić matematykę 



A tak wygląda oferta zajęć 
dodatkowych w naszej szkole 

Zajęcia z doradztwa 
edukacyjno – 

zawodowego:  SzOK 

Szkolny Ośrodek Kariery 



A tak wygląda oferta zajęć 
dodatkowych w naszej szkole 

Oraz wiele innych 
ciekawych zajęć takich jak: 

• Koło teatralne 

• Polski inaczej – jak 
lepiej wyrażać własne 
myśli w mowie i piśmie  

• Z przyrodą za pan brat  
mogę i potrafię być 
lepszy z przedmiotów 
przyrodniczych 

Sam zdecydujesz jakie 
zainteresowania chciałbyś 

rozwijać 



Osiągnięcia uczniów 2013/2014 

• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej –  
I miejsce na szczeblu powiatowym zdobył Mateusz 
Paczkowski (2c) 

• IV Ogólnopolski Konkurs na miniaturę literacką  
w języku angielskim „Mini – Saga competition”   
I miejsce Gabrysia Adamczyk (2b) 

• XIV Powiatowy Wrześniowy Bieg Przełajowy - II miejsce 
drużyna chłopców, VI miejsce indywidualnie – Jakub 
Szczepaniak (3b) 

• Wojewódzki Konkurs Geograficzno – Turystyczny „Ameryka” 
– 5 osób zakwalifikowało się do zawodów rejonowych, 
najlepiej wypadła Kosztowny Natalia (3a) 



Osiągnięcia uczniów 2013/2014 

• First Step To Success – konkurs interdyscyplinarny 
(matematyka, fizyka, chemia, j. angielski) do finału 
wojewódzkiego zakwalifikowali się: Natalia Antoniewicz 
(3b), Natalia Kosztowny (3a), Oliwia Wasilewska (3a), 
Kamila Kiedrzyńska (3a), Karolina Hinz (3a), Gabriela 
Smoliga (3a), Jadwiga Bazyluk (3a),  

• XXIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno – 
Przyrodniczej - wyróżnienie Zespół „Taka Historia”  - 
Katarzyna Bilska (3b), Klaudia Olejniczak (3b), 
Przemysław Antczak (2b) 

 



Osiągnięcia uczniów 2013/2014 

• Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Juliana Tuwima 
– wyróżnienie Alicja Frank (2a), Justyna Ulewicz (1c) 

• Gminny Konkurs plastyczny „Zapobiegam pożarom” - 
Barbara Zych (1c) - I miejsce, Julia Rombel  (1c)- II miejsce, 
Klaudia Kwiecińska (1a) - III miejsce 

• Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w piłce siatkowej 
dziewcząt gimnazjów  - III miejsce zdobyła drużyna 
Gimnazjum w Lutomiersku 

• Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w piłce siatkowej 
chłopców gimnazjów  - III miejsce zdobyła drużyna 
Gimnazjum w Lutomiersku 

 

 



Wielokrotnie w latach ubiegłych nasi uczniowie 
promowali Gimnazjum w wielu konkursach, 

zdobywając wysokie lokaty i wyróżnienia 

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie 
internetowej szkoły, pod adresem: 

http://gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl/ 
 

 

http://gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl/


Z życia szkoły słów i obrazów kilka 

Rozpoczęcie roku Ślubowanie uczniów klas 
pierwszych 



Z  życia szkoły chwil kilka 

Święto Niepodległości - akademia Dzień Patrona - warsztaty 



Z życia szkoły chwil kilka 

Ostatki 



Grono Pedagogiczne  

• j. polski – p. Magdalena Milbrandt, p. Janina Olszyńska 
Gebler, p. Małgorzata Wybór, p. Aneta Szadziewicz 

• j. angielski – p. Joanna Walczak, p. Sławomir Kułak,  
p. Przemysław Zawicki 

• j. niemiecki – p. Beata Maros, p. Marzena Michalak 

• historia – p. Krystyna Borkowska 

• wos – p. Krystyna Borkowska, p. Aneta Szadziewicz 

• matematyka – p. Aneta Grzelak, p. Renata Mielczarek 

• fizyka – p. Sylwia Łykowska 

• chemia – p. Małgorzata Krysiak 

• wychowanie do życia w rodzinie – p. Małgorzata Wybór 



Grono Pedagogiczne  

• biologia – p. Agata Wróblewska, p. Przemysław Zawicki 

• geografia - p. Beata Zielińska 

• informatyka – p. Sylwia Łykowska, p. Renata Mielczarek,  
p. Andrzej Stasiak 

• zajęcia artystyczne i plastyka – p. Halina Przyrowska 

• zajęcia techniczne – p. Beata Zielińska 

• edukacja dla bezpieczeństwa – p. Beata Zielińska 

• wychowanie fizyczne – p. Agata Wróblewska,  
p. Halina Przyrowska, P. Krzysztof Milbrandt 

• religia – p. Krystyna Wdówka 

• muzyka – p. Piotr Zganiacz 



Dziękujemy za uwagę 


