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WYDANIE SPECJALNE                           16.10.2015 r. 
 

 

 

  
30 LAT  

  ZESPOŁU  SZKÓŁ  PUBLICZNYCH  NR  1 

     W KOŚCIERZYNIE 
 

 

HISTORIA ZAPISANA W PAMIĘCI 

KALENDARIUM 
 

Od powstania szkoły minęło już 30 lat. Co wydarzyło się w tym czasie? Czym żyliśmy  

przez te lata? Jaka jest dzisiaj nasza placówka? Nie sposób wymienić wszystkich 

wydarzeń, imprez, spotkań, uroczystości odbywających się w szkole i poza nią. Oto 

najważniejsze  z nich. 
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31.08.1985 • Inspektor oświaty i wychowania, mgr 
Jan Gostkowski, wydał orzeczenie o organizacji 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. 
2.09.1985 • W nowej szkole zabrzmiał pierwszy  
dzwonek. Naukę rozpoczęło 971 uczniów. 
21.09.1985 • Tego dnia z udziałem wielu gości odbyło 
się uroczyste otwarcie szkoły. 
1.10.1986 • Działalność rozpoczyna Spółdzielnia 
Uczniowska „Promyk”.  
Wrzesień 1987 • Poprawiły się warunki nauczania 
wychowania fizycznego, oddano do użytku boisko 
szkolne. 
17–24.10.1989 • W szkole gościła 8-osobowa grupa 
dziewcząt z klubu sportowego w Cölbe. 
30.03.–3.04.1990 • Grupa dziewcząt, piłkarek 
ręcznych, przebywała wraz ze swymi opiekunami w 
Cölbe. Udział w turnieju piłki ręcznej był połączony ze 
zwiedzaniem. 
31.05.–7.06.1990 • W Cölbe gościł zespół „Uśmiech”. 
1.09.1990 • Na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej została przywrócona nauka religii w 
szkołach. Do grona pedagogicznego dołączyły siostry 
katechetki ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego 
Poczęcia NMP. 
1.02.1991 • Na emeryturę przeszedł pierwszy 
dyrektor szkoły, mgr Jerzy Pawłowski. Rada 
Pedagogiczna powołała na to stanowisko 
mgr Marię Słupikowską, wicedyrektorem została mgr 
Maria Cyra. 
25.03.1991 • Uczniowie klas VIII spotkali się ze 
znanym gawędziarzem kaszubskim Edwardem 
Konkolewskim z Wiela – popularyzatorem wiedzy o 
historii i kulturze Kaszub. 
1.09.1991 • Z uwagi na brak finansów nastąpiło 
przeniesienie klas zerowych z budynku 
wynajmowanego od Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Wspólny Dom” do gmachu szkoły. Spowodowało to 
znaczny wzrost liczby dzieci. Ogółem w 42 oddziałach 
uczyło się teraz 1200 uczniów (86 w 4 oddziałach 
zerowych).  
29.11.1991 • Ukazał się pierwszy numer gazetki 
szkolnej „Bzyczek”. Zawierał wkładkę poświeconą 
przyszłemu patronowi szkoły, ks. dr. Bernardowi 
Sychcie.  
21.03.1992 • Na mocy orzeczenia kuratora oświaty, 
mgr Danuty Kledzik, Szkoła Podstawowa nr 6 w 
Kościerzynie otrzymała sztandar i imię ks. dr. 
Bernarda Sychty.  
W tym też dniu odsłonięto tablice pamiątkowe ku czci 
ks. Sychty oraz dokonano uroczystego otwarcia Izby 
Patrona, która odtąd służy celom edukacyjnym i jest 
odwiedzana przez gości i grupy wycieczkowe. 
8.06.1992 • Delegacja szkoły uczestniczyła w 
podniosłej uroczystości ku czci ks. prałata B. Sychty – 
odsłonięciu przed domem rodzinnym ks. Sychty w 
Puzdrowie obelisku z tablicą upamiętniającą Jego 
zasługi dla nauki i kultury regionu i kraju. 
1.09.1992 • Zaczęła działać pracownia informatyczna, 
a język rosyjski zastąpiony został językiem 
angielskim. 
21.09.1992 • W szkole gościł Kaszubski Zespół 
Teatralny „Bina” z Sierakowic, który wystawił sztukę 

B.Sychty „Dzèwczę i miedza”. Amatorskie 
przedstawienie w języku kaszubskim obejrzało ponad 
300 uczniów i nauczyciele. 
1.11.1992 • W tragicznym wypadku śmierć poniosła 
dyrektor szkoły mgr Maria Słupikowska i jej mąż. 
Przez pięć miesięcy obowiązki dyrektora pełniła mgr 
Irena Basendowska.  
25.11.1992 • W 10 rocznicę śmierci ks. dr. B. Sychty 
odbyła się wieczornica, której nadano tytuł: „My 
Kaszubi - na Kaszubach - dla Kaszuby - Bernarda 
Sychty - w podzięce”.  
Grudzień 1992 • Wystawa pt. „Ludowy świat 
demonów w Słowniku Bernarda Sychty”. Eksponaty 
wypożyczył szkole Kaszubski Park Etnograficzny we 
Wdzydzach.  
1.04.1993 • Stanowisko dyrektora szkoły objął mgr 
Dariusz Męczykowski, wyłoniony drogą konkursu 
ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 
13.06.1993 • Festyn rekreacyjno-sportowy dla 
uczniów i ich rodziców oraz mieszkańców osiedla i 
miasta zorganizowany przez szkołę. 
11.12.1993 • W szkole odbył się I Sejmik Ekologiczny 
Szkół Regionu Kościerskiego, który zajmował się 
problematyką ochrony środowiska. 
22.03.1994 • Gościem szkoły był Tadeusz Lipski, 
który spotkał się z uczniami klas VI. W swojej 
gawędzie przedstawił życie Hieronima Derdowskiego i 
losy bohatera poematu „O panu Czôrlińsczim, co do 
Pucka po sece jachôł”. 
1.09.1994 • Rozpoczęto naukę języka niemieckiego. 
W roku szkolnym 1994/95 w szkole podstawowej 
uczyło się najwięcej uczniów (1211 w 40 oddziałach). 

 
21.03.1992r. Dyrektor Maria Słupikowska odbiera sztandar szkoły 
ufundowany przez Radę Rodziców  

 
Luty 1995 • Od półrocza dzięki licznym sponsorom 
sala gimnastyczna została wyposażona w 
nowoczesne plastikowe tablice do gry w koszykówkę 
oraz elektroniczną tablicę wyświetlającą wyniki. W 
tym samym czasie uruchomiono radiowęzeł. 
19–20.10.1995 • Odbyły   się   uroczyste   obchody  
X-lecia szkoły.  
Styczeń 1996 • Nominację na wicedyrektora szkoły 
otrzymała mgr Helena Kaszubowska - Nitz. 
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21.03.2002 r. Wystawa prac uczniów na temat regionu przygotowana 
z okazji 10 rocznicy nadania szkole imienia 

 
21.05.1996 • Spotkanie uczniów klas ósmych z 
burmistrzem miasta, p. Zdzisławem Czuchą. 
Pretekstem do spotkania i rozmowy były 
wypracowania na temat: „Gdybym był burmistrzem...” 
wydrukowane przez „Nasz Tygodnik Kościerzyna”. 
3.06.1996 • Odbyło się spotkanie autorskie ks. dr.  
Jana    Walkusza    (pracownika     dydaktyczno - 
- naukowego KUL-u, a jednocześnie poety) z 
uczniami. Gość przybliżył młodzieży sylwetkę ks. B. 
Sychty, którego poznał w okresie studiów w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie.  
21.09.1996 • W szkole odbyła się Wojewódzka 
Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 1996/97.  
Październik 1996 • W tym roku szkolnym 
uruchomiono drugą pracownię komputerową. 
Zakupiono 9 komputerów. Do sali informatycznej 
przeprowadzono linię telefoniczną, co pozwoliło na 
połączenie stanowiska nauczyciela z siecią Internet 
oraz uzyskanie przez szkołę adresu w poczcie 
elektronicznej i możliwość wysyłania i odbioru faksów. 
Grudzień 1996 • Mocą decyzji ministerialnej w roku 
szkolnym 1995/96 rozszerzono program nauczania 
wychowania fizycznego, zwiększając tygodniową 
liczbę godzin z dwóch do trzech. Aby zapewnić 
uczniom efektywne uczestnictwo w zajęciach, 
zaadaptowano część pomieszczeń piwnicznych na 
siłownię. W grudniu obiekt został wyposażony w dwa 
atlasy. 
10.04.1997 • Po kilkumiesięcznej absencji Dariusz 
Męczykowski zrezygnował z funkcji dyrektora szkoły. 
1.09.1997 • Z nowym rokiem w szkole zatrudniono 
logopedę. 
9.09.1997 • Kolejny raz szkołę odwiedził ks. dr Jan 
Walkusz. Tego dnia odbyła się promocja jego książki 
„Piastun słowa” poświęconej Patronowi SP nr 6. 
Wprowadzającym był prof. Edward Breza z 
Uniwersytetu Gdańskiego, autor wielu prac 
naukowych o tematyce regionalnej.  
1.01.1998 • Na stanowisko dyrektora szkoły został 
powołany mgr Kazimierz Kowalski. 

13.03.1998 • Otwarcie wystawy haftu kaszubskiego 
zatytułowanej „Los igłą kłuty w nitkę wplątany”. 
Autorką prac była pani Inga Mach z Bytowa Wystawa 
została   przygotowana   w   ramach  obchodów 600 –  
lecia Kościerzyny. W wernisażu udział wzięło wielu 
zaproszonych gości. 
16 – 17.03.1998 • W ramach obchodów Dnia Patrona 
z uczniami spotkało się dwoje znanych regionalistów: 
Felicja Baska – Borzyszkowska i Tadeusz Lipski.  
Lipiec 1998 • Rozpoczęło działalność schronisko 
młodzieżowe, czynne zawsze w okresie wakacji. W 
wydzielonej części szkoły powstały 24 miejsca 
noclegowe. 
26.02.1999 • Inauguracja III serii Podyplomowego 
Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej. Zajęcia 
odbywały się w szkole od lutego 1999 do maja 2000 r. 
1.09.1999 • Uczniowie podjęli naukę w Zespole Szkół 
Publicznych nr 1 (862 w Szkole Podstawowej nr 6 i 
248 w Gimnazjum nr 1). W pierwszym roku 
funkcjonowania trzyletnich gimnazjów w budynku 
szkoły umieszczono 9 oddziałów gimnazjalnych, do 
których uczęszczali absolwenci trzech szkół 
podstawowych: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 6. W celu 
poprawy bezpieczeństwa w szkole wprowadzono 
identyfikatory dla uczniów i pracowników, a także 
zainstalowano elektryczny zamek we frontowym 
wejściu. 
1.09.1999 • Funkcję wicedyrektora szkoły objęła mgr 
Jolanta Linkner. 
Marzec 2000 • W szkole przygotowano wystawę prac 
malarskich ks. dr. Bernarda Sychty. 
Czerwiec 2000 • Szkołę opuścił ostatni rocznik 
ósmoklasistów. 
27.02.2001 • Udział młodzieży w ogólnopolskiej akcji 
„Gwiaździsty Szlak Czystych Serc” zainicjowanej 
przez Marka Kotańskiego. 
9.03.2001 • Uczniowie szkoły wzięli udział w 
obradach Pomorskiego Sejmiku Samorządów 
Uczniowskich. Delegatami naszej szkoły na 
inauguracyjną sesję były uczennice gimnazjum: 
Agnieszka Czaja, Agnieszka Templer, Natalia 
Tetzłaff. 
Czerwiec 2001 • W ramach programu „Bezpieczna 
szkoła” wprowadzono monitoring. 
Październik 2001 • Z uczniami najstarszych klas 
gimnazjum i ich rodzicami spotkał się starosta 
kościerski, Zbigniew Stencel. Celem spotkania było 
przedstawienie młodzieży struktury szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego. 
16.10.2001 • Pierwszy raz w historii szkoły 221 
uczniów klas trzecich gimnazjum pisało próbny 
egzamin. Miał on służyć oswojeniu uczniów z zupełnie 
inną formą sprawdzania ich wiedzy i umiejętności. 
15.03.2002 • Uczniowie klas VI spotkali się z 
plecionkarzem Czesławem Hincem, którzy zapoznał 
ich z tajnikami sztuki plecionkarstwa. 
21.03.2002 • Uroczystość z okazji 10. rocznicy 
nadania szkole imienia ks. dr. B. Sychty.  
14-15.05.2002 • Uczniowie ostatnich klas gimnazjum 
pisali egzamin kończący naukę na tym etapie 
kształcenia.  
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15.05.2002 • Spotkanie uczniów gimnazjum z prof. 
Tadeuszem Linknerem, wykładowcą UG. Prelekcja nt. 
„Zapisków więziennych” prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. 
16–21.05.2002 • Dziecięcy zespół „Uśmiech”, 
prowadzony przez panią Beatę Murglin, przebywał w 
niemieckim mieście Cölbe, biorąc udział w XII 
Międzynarodowych Spotkaniach Dziecięcych.  
23.01.2003 • Koncert Majki Jeżowskiej. Uczniowie 
świetnie się bawili, śpiewając z artystką znane 
piosenki. 
19.05.2003 • Udział w prareferendum unijnym 
zorganizowanym przez młodzież ze szkolnego Koła 
Europejskiego. 68% gimnazjalistów opowiedziało się  
za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
Frekwencja wyniosła 86,51%. 
31.05.2003 • Dzień Francuski zorganizowany w 
ramach ścieżek międzyprzedmiotowych z zakresu 
edukacji europejskiej. Jego celem było poznanie 
kultury oraz obyczajów Francji. 
Marzec – kwiecień 2004 • Uczniowie i nauczyciele 
uczestniczyli w międzynarodowym programie edukacji 
ekologicznej „GREEN”. Młodzież prowadziła 
chemiczne i biologiczne badanie wody w rzece 
Bibrowa. 
28.06.–3.07.2004 • Zespół taneczny „Uśmiech” 
przebywał w Republice Czeskiej, w miejscowości 
Sušice. Pobyt ten był bardzo udaną wycieczką 
krajoznawczą połączoną z wymianą doświadczeń 
artystycznych. 
Lipiec 2004 • Do Włoch wyjechała grupa piłkarzy 
ręcznych z rocznika 1992 (klasa sportowa), którzy 
wzięli udział w turnieju piłki ręcznej „Interamnie Word 
Cup” w Teramo. To już drugi pobyt naszych 
sportowców w tym kraju. Do Polski przywieźli puchar 
za zajęcie III miejsca, a przy okazji zwiedzili kilka 
włoskich miast. 
 

 
Kolejny pobyt w Teramo w lipcu 2008 r. zakończył się wielkim 
sukcesem. Drużyna chłopców zajęła I miejsce.  
Na zdjęciu zwycięska drużyna z trenerką Ewą Kuźmą.  

 
Sierpień – grudzień 2004 • Remont kapitalny szkoły. 
Termomodernizacja objęła wymianę wszystkich okien 
i drzwi, usunięcie z budynku płyt azbestowo-
cementowych, docieplenie ścian zewnętrznych oraz 
dachów. Przeprowadzono też kapitalny remont sali 

gimnastycznej, a przy wejściu do szkoły 
zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych.  
20.03.2005 • Kiermasz oryginalnych ozdób 
wielkanocnych wykonanych przez uczniów   szkół z 
miasta i gminy Kościerzyna. Sprzedaż palm, stroików 
i pisanek była połączona z konkursem na  
najpiękniejsze ozdoby.   
Marzec – kwiecień 2005 • Młodzież drugi raz 
uczestniczyła w Międzynarodowym Programie 
Edukacji Ekologicznej „GREEN”.  
2.05.2005 • „Dzień otwartych drzwi.” Wszyscy 
zainteresowani mogli zapoznać się z bazą i ofertą 
edukacyjną ZSP nr 1. 
22–29.05.2005 • Grupa młodzieży z gimnazjum 
wyjechała w ramach wymiany międzynarodowej do 
Hiszpanii. Gościli w miejscowości Haro, w regionie La 
Rioja. Wyjazd był zorganizowany w ramach programu 
Unii Europejskiej „Młodzież”. Głównym celem 
spotkania młodych ludzi w Haro było promowanie 
kultury kaszubskiej oraz zdobywanie wiedzy na temat 
regionu La Rioja. 
5–9.07.2005  •  Na   zaproszenie   zespołu „Uśmiech” 
gościli w Kościerzynie młodzi Czesi z miejscowości 
Sušice. 
1.09.2005 • Szkoła rozpoczęła 21 rok pracy.  

2.09.2005  W ZSP nr 1 po raz pierwszy 
wprowadzono lekcje języka kaszubskiego. W czterech 
grupach naukę tego języka podjęło 42 uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Nauczycielką przedmiotu 
została polonistka, pani Iwona Mejer. 

17–24.09.2005  Gośćmi naszej młodzieży byli 
uczniowie z Hiszpanii, którzy przyjechali do 
Kościerzyny z rewizytą. Młodzież dzieliła się 
informacjami na temat kultury, tradycji i zwyczajów 
istniejących w obu krajach: Polsce i Hiszpanii. 

13.10.2005  Uroczyste obchody XX – lecia  istnienia 
szkoły. Najpierw msza w kościele pw. Trójcy Świętej, 
potem apel w szkole. Mnóstwo gości, wspomnień i 
planów na przyszłość. 

Styczeń 2006   W   150   rocznicę    śmierci   
A.Mickiewicza młodzież gimnazjalna spotkała się z 
prof. dr. hab. Tadeuszem Linknerem, który przybliżył 
gimnazjalistom biografię bohaterów utworów 
wieszcza. 

Luty 2006  Zimowisko zorganizowane w naszej 
szkole odwiedzili przedstawiciele Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Rady Miasta Kościerzyna. 

14.04.2006  21 uczniów ZSP nr 1  otrzymało 
stypendia Burmistrza Miasta Kościerzyna za 
osiągnięcia w minionym roku szkolnym. 

26.04.2006  W naszej szkole uruchomiono 
nowoczesne Internetowe Centrum Informacji 
Multimedialnej. W szkolnej bibliotece zainstalowano 
cztery stanowiska komputerowe, oprogramowanie 
oraz Internet. 

Październik 2006  Rozpoczęło swą działalność 
Szkolne Koło Caritas, będące organizacją o 
charakterze wolontarystyczno – charytatywnym. 

Listopad 2006  W Sali Widowiskowej im. 
L.Szopińskiego odbyło się spotkanie uzdolnionej 
humanistycznie młodzieży z prof. Jerzym 
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Bralczykiem, wybitnym językoznawcą, specjalistą z 
zakresu języka mediów. 
Rok 2007  ogłoszono rokiem ks. dr. Bernarda Sychty, 
patrona naszej szkoły. Tak zdecydowała Rada 
Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Z tej 
okazji w szkole zorganizowano liczne konkursy 
poświęcone Patronowi i  Wielkim Kaszubom. 

Marzec 2007  Młodzież naszej szkoły spotkała się z 
Dariuszem Michalczewskim, gwiazdą boksu. 

Wrzesień – październik 2007  Uczniowie trzecich 
klas gimnazjum uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych przez pracowników Stacji Uzdatniania 
Wody, Oczyszczalni Ścieków, Wdzydzkiego  Parku 
Krajobrazowego i Zakładu Energetyki Cieplnej 
„KOSPEC”. 

Marzec 2008  Zdobyciem srebrnego medalu 
zakończyły się dla piłkarzy ręcznych Sokoła 
Kościerzyna mistrzostwa Polski juniorów starszych. W 
składzie drużyny są uczniowie naszego gimnazjum. 

Maj 2008   Młodzież z Koła Przyjaciół Ludzkiego 
Życia - działającego przy ZSP nr 1 - uczestniczyła w 
ogólnopolskiej konferencji naukowej. 

Maj 2008   Dzieci klas piątych szkoły podstawowej 
uczestniczyły w wycieczce do Legolandu w Danii. 
 

 
Ciekawa  wystawa zdjęć z wycieczki do Legolanu w Danii, maj 
2008r. 
 

Maj 2008   Drużyna szczypiornistów zdobyła złoty 
medal podczas Gimnazjady Chłopców w Piłce 
Ręcznej. 

1.09.2008   Podczas uroczystej inauguracji roku 
szkolnego 2008/2009 podziękowano Kazimierzowi 
Kowalskiemu za 11 – letni okres kierowania i 
zarządzania szkołą. Usłyszeliśmy słowa uznania dla 
dokonań byłego już dyrektora. Jednocześnie 
burmistrz miasta przedstawił nową dyrektor szkoły – 
Grażynę Nykiel. 

Wrzesień 2008   W naszej szkole rozpoczęła zajęcia 
Olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier z Gdyni. 

Grudzień 2008   Gościliśmy mistrza żonglerki piłką, 
rekordzistę Księgi Rekordów Guinessa, Janusza 
Chomontka. 

Grudzień 2008   Odbyła się wieczornica „We mnie 
jest płomień, który myśli”. Spektakl poetycko – 
muzyczny zamykał i upamiętniał obchody Roku 
Zbigniewa Herberta. 

Grudzień 2008   W szkole odbyło się pożegnanie 
grupy nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę: 
wicedyrektor Helena Kaszubowska-Nitz, wicedyrektor 
Jolanta Linkner, Gabriela Brzoskowska, Maria Cyra, 
Alicja Kospał Pawłowska, Janusz Kuźma, Anna 
Łangowska, Mirosław Odya. 

Styczeń 2009   Funkcję wicedyrektorów szkoły 
objęły: mgr Alicja Kosznik i mgr Hanna Plichta. 

Luty 2009   Gościliśmy w Kościerzynie artystów 
„Piwnicy pod Baranami”, podczas występu można 
było usłyszeć „Dezyderatę” w wykonaniu uczniów 
naszego gimnazjum, Magdaleny Fennig i Pawła 
Ruszkowskiego. 

Marzec 2009   W Sali Widowiskowej im. 
L.Szopińskiego odbył się koncert zatytułowany 
„Kocham cię, życie”. Zgromadzone pieniądze 
przekazano na pomoc w leczeniu 12 – letniego ucznia 
naszej szkoły, Patryka. 
1.04.2009 • Uczniowie uczestniczyli w koncercie 

„Wiosna wkoło!” To pierwszy przegląd artystyczny, 
podczas którego uczniowie prezentowali swój talent 
wokalny i taneczny, a wszyscy dobrze się bawili. 
 

 
Mam talent, czyli szkolny przegląd artystyczny, 1 kwietnia 2009r. 

 

Kwiecień 2009   Kaja Osobik zastała sześciokrotną 
laureatką Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 
dla uczniów gimnazjów. 

24.04.2009  Dzień 0twarty szkoły. Znowu 
przedstawiliśmy swoją pracę i bogatą ofertę 
edukacyjną, która zainteresowała wielu gości. 

Maj 2009  Odbył się I Rejonowy Konkurs Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej o Złoty Mikrofon Burmistrza 
Miasta Kościerzyna zorganizowany przez naszą 
szkołę. 

13.05.2009  Pożegnaliśmy na zawsze panią 
Małgorzatę Dziemińską, która w latach 1985-92 
pracowała w kuchni jako jej szefowa. Była osobą 
bezinteresowną, pracowitą, gotową do niesienia 
pomocy innym. Będziemy o niej pamiętać. 

Lipiec 2009  W ramach akcji „Słoneczna 
Kościerzyna – placówki oświatowe przyjazne 
środowisku” na dachu naszej szkoły zamontowano 
kolektory słoneczne.  
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Aleksandra Kujach, Aleksandra Adamkiewicz, Magdalena Fennig 
otrzymały nagrody na II Rejonowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej o Złoty Mikrofon Burmistrza Miasta Kościerzyna 

 

Lipiec 2009   Nagrody dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów kościerskich szkół otrzymali nasi absolwenci 
Paweł Ruszkowski i Kaja Osobik, którzy zostali 
laureatami konkursu „Najlepszy absolwent gimnazjum 
z gmin wiejskich i miasteczek województwa 
pomorskiego”.  To nie pierwszy sukces naszych 
uczniów w tym konkursie, ale na pewno największy.  
 

 
Kaja Osobik – najlepsza absolwentka gimnazjum w roku 2009,  
dziewięciokrotna laureatka konkursów kuratoryjnych 

 
1.09.2009  Inauguracja roku szkolnego 2009/2010. 
Rozpoczynamy 25 rok pracy. 

Wrzesień 2009   Nasza szkoła przystąpiła do II 
edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego, który 
odbywał się pod hasłem „Drugie życie elektrośmieci”- 
„Unikaj. Używaj ponownie. Utylizuj.” 

Październik 2009   Dzień Edukacji Narodowej – 
gimnazjaliści przygotowali dla kadry pedagogicznej 
program słowno – muzyczny pt. „Szkoła naszym 
życiem”. 

22.10.2009   Gościliśmy w szkole znanego pisarza i 
działacza kaszubskiego, pana Tomasza Fopke. 

12.12.2009   Odbyła się zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego zorganizowana przez 
zespół uczniowski „Pogromcy elektrośmieci”. 
Marzec 2010 • Odbył się koncert edukacyjny z cyklu 
„Przeboje mistrzów”, podczas którego można było 
usłyszeć znane utwory Bacha, Vivaldiego, Mozarta. 

Kwiecień 2010   Nasza drużyna szczypiornistów 
zdobyła złoty medal w turnieju finałowym 
Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Ręcznej Chłopców. 
 

 
Zwycięzcy wojewódzkiego finału XI Gimnazjady w Piłce Ręcznej, rok 
szkolny 2009/2010 

 

Kwiecień 2010   Odbyła się uroczystość posadzenia 
Dębu Pamięci ku czci aspiranta Policji Państwowej 
Wiktora Bereszyńskiego, zamordowanego w Katyniu 
wiosną 1940 roku. W ten sposób nasza szkoła 
przyłączyła się do ogólnopolskiego programu  
„Katyń...ocalić od zapomnienia”. 
 

 
Posadzenie Dębu Pamięci w ramach ogólnopolskiego programu 
„Katyń… ocalić od zapomnienia”. 

 
Kwiecień 2010 • Apel upamiętniający ofiary 
katastrofy w Smoleńsku. 

Maj 2010   Spotkanie młodzieży naszej szkoły z 
włodarzami miasta w ramach przystąpienia do 
programu Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat 
wspólnie”. 

Maj 2010   Uczestnicy badania wody w rzece 
Bibrowa wzięli udział w VIII Bałtyckim Festiwalu Nauki 
w Gdańsku. 
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Maj 2010   W Centrum Kultury Kaszubskiej 
„Strzelnica”  odbył się XVII Sejmik Ekologiczny, w 
którym uczestniczyli uczniowie gimnazjum.  
Maj 2010 • Zorganizowano akcję pomocy dla 
powodzian. 

Czerwiec 2010   W kościele Trójcy Świętej odbył się 
koncert charytatywny dla powodzian, w którym wzięła 
udział młodzież z naszego gimnazjum. 

Czerwiec 2010   Odbył się koncert „Żeby Polska 
była Polską”. Wykonawcy przygotowali go pod 
kierunkiem opiekunów, by podsumować obchody 
Roku Historii Najnowszej. 

25.06.2010   Zakończyliśmy 25 rok pracy szkoły. 
1.09.2010 ● Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2010/2011. 
Wrzesień 2010 ● W  szkole podstawowej naukę w 
klasie I rozpoczęli sześciolatkowie, którzy bardzo 
szybko odnaleźli się  w szkolnej rzeczywistości. 
17.09.2010 ● Uczniowie ZSP nr 1 wzięli udział akcji 
Sprzątanie Świata. 
13.10.2010 ● Nasza szkoła obchodziła jubileusz 25 – 
lecia istnienia. Z tej okazji uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły i zaproszeni goście uczestniczyli w 
uroczystej mszy w kościele św. Trójcy, a potem w 
akademii w sali gimnastycznej ZSP nr 1. Młodzież 
pod kierunkiem nauczycieli przygotowała program 
artystyczny zatytułowany „Czas daleki, a jednak 
bliski”. Na terenie szkoły przygotowano liczne 
wystawy tematyczne związane z ZSP nr 1. 
 

 
Jubileusz 25-lecia szkoły, 13.10.2010r. 
 

25.10.2010 ● Szkolna biblioteka już po raz piąty 
włączyła się w obchody Międzynarodowego Miesiąca  
Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi 
na rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i w 
rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. 
23.11.2010 ● W szkolnej stołówce odbyła się 
wieczornica pt. „O tym, co Polskę głosił”. Uroczystość 
została zorganizowana na zakończenie obchodów 
Roku Chopinowskiego. Wiadomości o kompozytorze 
przeplatane były wierszami oraz piękną grą na 
fortepianie.  
27.11.2010 ● Już po raz drugi na terenie naszej 
szkoły odbyła się zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Akcję 
przeprowadzili uczniowie Gimnazjum nr 1 – zespół 
„Pogromców elektrośmieci”. 

21.12.2010 ● W przystrojonej choinkami szkolnej sali 
gimnastycznej uczniowie, nauczyciele, zaproszeni 
goście obejrzeli jasełka. Mali aktorzy przedstawili 
narody, kraje i zwyczaje związane ze świętami. Dzieci 
- ubrane w tradycyjne dla danego państwa stroje – 
charakteryzowały wybraną część świata. 
Styczeń 2011 ● Gimnazjaliści - wolontariusze naszej 
szkoły brali udział w XIX Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Styczeń 2011 ● Na terenie ZSP nr 1 odbywało się 
zimowisko pod hasłem „Gramy w zielone”. Dzieci 
spędzały czas bardzo aktywnie, uczestnicząc m.in. w 
warsztatach ekologicznych w Nadleśnictwie 
Kościerzyna, w zajęciach badawczych we Wdzydzkim 
Parku Krajobrazowym. 
 

 
Akcja „Pogromcy elektroodpadów”, listopad 2010r. 
 

Luty 2011 ● Uczniowie I klas szkoły podstawowej  – 
jak co roku - zostali uroczyście pasowani na 
czytelników. 
9 marca 2011 ● Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła 
udział w obchodach Światowego Dnia Głośnego 
Czytania. Z tej okazji szkolna biblioteka przygotowała 
mnóstwo konkursów i atrakcji dla czytelników. 
12 marca 2011 ● Na terenie szkoły odbyło się 
wręczenie stypendiów burmistrza za rok 2010 dla 
wyróżniających się uczniów i studentów z terenu 
miasta Kościerzyna. Burmistrz Zdzisław Czucha 
wręczył stypendia m.in. 14 uczniom naszej szkoły. 
Marzec 2011 ● Członkowie Koła Podróżniczego pod 
kierunkiem nauczycieli w dniach 14 – 18 marca 
wybrali się na wycieczkę szkolną do Londynu. Celem 
wyprawy było poznanie życia codziennego i 
zwyczajów mieszkańców Wysp Brytyjskich. 
21 marca 2011 ● Odbył się przegląd artystyczny 
„Europo, witaj nam”. Uroczystość odbyła się w 
ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej roku szkolnego 2010/2011 – Rokiem 
Odkrywania Talentów. Uczniowie śpiewali piosenki, 
przedstawiali skecze oraz tańczyli, a wszystko to 
związane było z różnymi krajami Europy.  
30 marca 2011 ● Uczniowie obchodzili Dzień 
Patrona. W sali gimnastycznej odbył się koncert, który 
przybliżył szkolnej widowni m.in. regionalne nazwy 
miesięcy oraz ich pochodzenie. Dzieci 
zaprezentowały swe umiejętności wokalne i aktorskie, 
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przedstawiając sceny z życia młodego człowieka na 
podstawie tekstu Tomasza Fopke „Esemesy do Pana 
Boga” oraz śpiewając piosenki znanych polskich 
artystów w przekładzie na język kaszubski. 
 

 

Przegląd artystyczny „Europo, witaj nam”, marzec 2011 
 

Maj 2011 ● Nasza szkoła gościła Amerykanów z 
młodzieżowej organizacji Teenmania. Młodzi 
obcokrajowcy zwiedzili szkolne sale, brali udział w 
lekcjach, podczas których nasi uczniowie mogli 
sprawdzić swoje umiejętności językowe. 
20 maja 2011 ● Uczniowie ZSP nr 1 zorganizowali 
imprezę ekologiczną pod hasłem „Nie znikaj”. Celem 
akcji było zwrócenie uwagi na coraz powszechniejsze 
wymieranie wielu gatunków zwierząt i roślin.  
Maj 2011 ● Zakończyła się realizacja projektu 
„Badanie wody w rzece Bibrowa”, którego celem było 
sprawdzenie poziomu zanieczyszczenia kościerskich 
wód. W ramach projektu uczniowie klas III gimnazjum 
wraz z opiekunami prowadzili badania chemiczne w 
jeziorach Kaplicznym i Wierzysko. Gimnazjaliści 
zwyciężyli też w konkursie „Morze wiedzy w kropli 
wody”, wykonując m.in. ulotkę dotyczącą eutrofizacji, 
czyli nadmiernego nawożenia wód.  
 

 
Badanie wody, maj 2011 r. 

 
Czerwiec 2011 ● Na terenie szkoły odbył się festyn 
zorganizowany przez dyrekcję, nauczycieli, uczniów 
oraz Radę Rodziców. Na scenie można było 
zobaczyć artystyczne występy uczniów. 
Organizatorzy spotkania przygotowali również 

wystawy, zabawy sportowe oraz kiermasz 
podręczników szkolnych. 
20 czerwca 2011 ● W ramach akcji Bezpieczne 
wakacje”  uczniowie Gimnazjum nr 1 uczestniczyli w 
pokazie ratownictwa nad Jeziorem Gałęźnym. 
Ratownicy Kościerskiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego uczyli młodzież, jak 
przygotować się do wejścia do wody, jak pomagać 
tonącemu, udzielać pierwszej pomocy czy 
przeprowadzić reanimację. 
Czerwiec 2011 ● Uczniowie klas VI szkoły 
podstawowej oraz gimnazjaliści z klas III uczestniczyli 
w balach na zakończenie kolejnych etapów edukacji. 
Lipiec 2011 ● W ramach projektu „Kościerzyna – 
centrum przyjaźni i aktywności obywatelskiej” do 
naszego miasta przybyła młodzież z miast 
partnerskich. Wybrani uczniowie kościerskich 
gimnazjów (także z naszej szkoły) organizowali 
gościom czas wolny, w ramach którego m.in. 
zwiedzali najważniejsze miejsca i muzea kościerskie, 
piekli chleb i wspaniale się bawili. 
1 września 2011 ● Odbyły się uroczyste apele 
inaugurujące rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. 
Wrzesień 2011 ● Szkoła uczestniczyła w akcji „Lasy 
to życie – chrońmy je” w ramach akcji „Sprzątanie 
Świata”. 
Październik 2011 ● Gimnazjaliści z klas III – jak co 
roku - pojechali do Sztutowa, by uczestniczyć tam w 
niecodziennej lekcji historii na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego. 
13 października 2011 ● Uczniowie wraz z 
opiekunami Samorządu Uczniowskiego przygotowali 
uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela. Podczas 
występu młodzież przedstawiła zabawne scenki z 
życia szkoły. 
 

 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, październik 2011 r. 
 

Październik 2011 ● Już kolejny raz szkoła obchodziła 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – tym 
razem pod hasłem „Biblioteki szkolne przygotowują 
uczniów do życia”. 
Listopad 2011● Rozstrzygnięto konkurs – 
zorganizowany przez Koło Przyjaciół Ludzkiego Życia 
– zatytułowany „Święty Maksymilian Kolbe – obrońca 
życia i godności człowieka”. Uczniowie tworzyli prace 
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plastyczne: plakaty, zdjęcia, grafiki, które można było 
oglądać na wystawie w holu szkoły. 
Grudzień 2011 ● Odbył się świąteczny kiermasz „I Ty 
możesz zostać świętym Mikołajem” (zorganizowany 
przez siostry Ilonę i Faustynę). Pieniądze zebrane 
podczas trwania akcji zostały przeznaczone na 
dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do teatru, kina, 
na zakup podręczników dla najbardziej 
potrzebujących uczniów naszej szkoły. 
5 grudnia 2011 ● Najmłodsi uczniowie szkoły 
obejrzeli przedstawienie pt. „Cudowna kraina bajek”.  
W niezwykłą podróż z twórczością Juliana Tuwima 
zabrała dzieci aktorka Teatru Wybrzeże. 
Grudzień 2011 ● Po raz czwarty odbyła się w naszej 
szkole zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.  Akcja cieszyła się sporym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców Kościerzyny. 
21 grudnia 2011 ● W sali gimnastycznej uczniowie, 
nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście obejrzeli 
bożonarodzeniowe przedstawienie „Czwarty król”.  
Styczeń 2012 ● Grupa wolontariuszy Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy z ZSP nr 1 
uczestniczyła w zbiórce pieniędzy. Podczas 
tegorocznego – 20. Finału WOŚP – orkiestra grała 
pod hasłem „Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, 
zdrowe dziecko!”. 
26 stycznia 2012 ● Odbył się koncert zatytułowany 
„Święta, zima, śnieg…”. W programie tego 
artystycznego wydarzenia znalazły się świąteczne, 
zimowe przeboje znane z radia i telewizji. Koncert 
(zorganizowany przez panią Alicję Kosznik) 
podsumował okres świąteczno – noworoczny. 
Luty 2012 ● Tegoroczne zimowisko przebiegało pod 
hasłem „Z pasją”. Jak co roku cieszyło się dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci, dla których 
organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. 
7 marca 2012 ● W ramach obchodów Światowego 
Dnia Głośnego Czytania w szkolnej bibliotece 
zorganizowano konkursy i atrakcyjne zajęcia dla 
miłośników czytania. 
Marzec 2012 ● Kolejny raz przeprowadzona została 
zbiórka ZSEE i zużytych baterii. Łącznie podczas 
pięciu kolejnych akcji zorganizowanych przez uczniów 
naszej szkoły zebrano 42520 kg elektrośmieci. 
Kwiecień 2012 ● Dni Projektów Edukacyjnych, które 
– zgodnie z nową ustawą programową – realizowali 
uczniowie III klas gimnazjum. Kilkuosobowe zespoły 
uczniów (pod opieką nauczycieli) kilka miesięcy 
zbierały materiały, prowadziły doświadczenia, 
przeprowadziły różne akcje, ankiety, a efekty tych 
zmagań gimnazjaliści zaprezentowali szkolnej 
publiczności. 
1 czerwca 2012 ● Na terenie ZSP nr 1 
zorganizowano mecze i zabawy sportowe z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Uczniowie w 
sześcioosobowych zespołach reprezentowali kolejne 
państwa. W całej szkole słychać było piosenki 
związane z EURO 2012. 
 

 
„Dzień bez przemocy”, czerwiec 2012 r. 
 

Czerwiec 2012 ● Dzień Szkoły bez Przemocy. Do tej 
ogólnopolskiej akcji bardzo aktywnie włączyła się 
nasza szkoła. W stołówce odbył się m.in. koncert 
„Przeboje Mistrzów – czyli muzyka, która nas łączy 
przeciwko przemocy i uzależnieniom”, młodzież 
mogła też oglądać wystawę „Promocja zdrowia”. 
6 czerwca 2012 ● Sukcesem uczniów ZSP nr 1 
zakończył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny 
„Drugie Życie Elektrośmieci”. Nasi gimnazjaliści 
wywalczyli II miejsce, a w podsumowaniu całego 
konkursu – IV. Zwycięski zespół wraz z opiekunem –
p. K. Lidke - pojechał na uroczystą galę do Centrum 
Nauki Kopernik. 
22 czerwca 2012 ● Kolejny raz uczniowie, 
nauczyciele, rodzice uczestniczyli w szkolnym 
festynie rekreacyjnym.  
29 czerwca 2012 ● Odbyły się uroczyste apele z 
okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012. 
Lipiec – sierpień 2012 wybudowano boisko sportowe 
Orlik oraz plac zabaw dla najmłodszych, przystąpiono 
do remontu stołówki 
3 września 2012 ● Rozpoczął się nowy rok szkolny 
2012/2013. 
7 września 2012 ● Uroczyste otwarcie boiska ORLIK 
i placu zabaw „Radosna szkoła” na terenie Zespołu 
Szkół Publicznych nr 1 w ramach rządowego 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, który zakłada 
budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych i 
bezpiecznych kompleksów boisk sportowych wraz z 
szatniami i zapleczem socjalnym. 
 

 
Otwarcie boiska „Orlik”, wrzesień 2012 r. 
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14 września 2012 ● Rozpoczęła się akcja 
„Sprzątanie Świata – Polska 2012” pod hasłem 
„Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę”. Nasza szkoła 
– jak co roku – włączyła się do akcji. 
Październik 2012 ● Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych, którego tegoroczne hasło 
brzmiało: „Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości”. 
12 października 2012 ● Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w szkolnej sali gimnastycznej odbył się 
„Jesienny koncert najskrytszych marzeń”.  
15 października 2012 ● Po zakończeniu remontu do 
użytku została oddana kuchnia i stołówka szkolna.  
Październik 2012 ● Uczniowie szkoły podstawowej 
obejrzeli w Sali im. L.Szopińskiego przedstawienie 
„Jaś i Małgosia”. W postaci z bajek wcielili się aktorzy 
Teatru Współczesnego z Krakowa. 
13 listopada 2012 ● Uczniowie szkoły podstawowej z 
Koła Bibliotecznego uczestniczyli w spotkaniu z 
pisarzem Grzegorzem Kasdepke – autorem książek 
dla dzieci i młodzieży.  
9 listopada 2012 ● Spotkanie z p. Wiolettą Piasecką 
– autorką bajek i baśni dla dzieci.  
Grudzień 2012 ● Na terenie szkoły – kolejny raz – 
zorganizowano kiermasz charytatywny, z którego 
pieniądze zostały przeznaczone na potrzeby 
głodujących dzieci w Afryce. 
10 grudnia 2012 ● Po raz szósty odbyła się zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i 
baterii. Akcje przeprowadził zespół uczniów z klas II 
naszego gimnazjum Eko – Atis. 
12 grudnia 2012 ● Młodzież z naszej szkoły 
przyłączyła się do akcji społecznej Światło Wolności 
zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.  Z 
tej okazji uczniowie klasy IIIc – w ramach projektu 
edukacyjnego – przygotowali prezentację pt. 
„Opowiemy o wolnej Polsce – spotkanie ze świadkami 
historii ostatnich lat”. 
13 grudnia 2012 ● Odbyło się spotkanie z p. 
Maciejem Kosycarzem – fotoreporterem z Trójmiasta. 
Zaproszony gość opowiadał o swojej pracy, o 
wykonywanych przez siebie zdjęciach i historiach, 
które kryją się za poszczególnymi fotografiami. 
19 grudnia 2012 ● W szkolnej sali gimnastycznej 
wystawiono świąteczne jasełka, podczas których 
bajkowe postacie śpiewem i recytacją zachęcały do 
przyjścia do stajenki. 
 

 
Spotkanie z Henrykiem Wujcem, styczeń 2013 r. 

11 stycznia 2013 ● W naszej szkole gościliśmy pana 
Henryka Wujca – polityka, działacza opozycji, 
doradcę ówczesnego prezydenta do spraw 
społecznych, który odwiedził nas w ramach 
uczniowskiego projektu. Część wizyty stanowiła 
projekcja filmu – zapisu rozmów z działaczami 
Solidarności. 
13 stycznia 2013 ● Odbył się 21. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród wolontariuszy 
– jak co roku – byli gimnazjaliści z naszej szkoły. 
Luty 2013 ● Na terenie szkoły zorganizowano 
zimowisko pod hasłem „Kreatywni 2013”. 
Marzec 2013 ● Uczniowie klas III gimnazjum 
zakończyli pracę przy projektach edukacyjnych, a 
efekty swoich działań zaprezentowali podczas Dni 
Projektów w szkolnej stołówce. 
17 marca 2013 ● Już po raz dziesiąty odbył się Dzień 
Jedności Kaszubów. Tym razem gospodarzem tego 
wydarzenia było nasze miasto, a miejscem zabawy 
Kaszubów – gmach naszej szkoły. Ważnym punktem 
święta było bicie rekordu w jednoczesnej grze na 
akordeonie. 
Maj 2013 ● Odbyły się I Szkolne Miniigrzyska 
Olimpijskie, w których uczestniczyli uczniowie klas I – 
III szkoły podstawowej. Przygotowali je gimnazjaliści z 
klas III w ramach projektu „Na olimpiadzie w 
starożytnej Grecji”. 
27 maja 2013 ● W szkole przeprowadzono szkolne 
eliminacje do VI Rejonowego Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej o Mikrofon Burmistrza 
Miasta Kościerzyna. 

 
Laureaci konkursu o Mikrofon Burmistrza Miasta Kościerzyna, maj 
2013 r. 
 

7 czerwca 2013 ● W Szkole Podstawowej nr 6 odbył 
się pierwszy miejski konkurs „Bezpieczni w ruchu 
drogowym”.  
Czerwiec 2013 ● Szkoła kolejny raz przystąpiła do 
ogólnopolskiej akcji „Dzień Szkoły bez Przemocy”. W 
ZSP nr 1 uczniowie i nauczyciele zorganizowali 
mnóstwo ciekawych konkursów i zabaw. 
21 czerwca 2013 ● Dzień otwarty szkoły – można 
było zwiedzić placówkę,  zapoznać się z ofertą 
edukacyjną oraz obejrzeć liczne wystawy, występy 
uczniów oraz wziąć udział w ciekawych konkursach. 
28 czerwca 2013 ● Uroczystymi apelami zakończono 
rok szkolny 2012/2013.  
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2 września 2013 ● Uczniowie, nauczyciele, rodzice i 
zaproszeni goście uczestniczyli w inauguracji roku 
szkolnego 2013/2014. 
18 września 2013 ● Uczniowie gimnazjum wzięli 
udział w akcji „Bezpieczny Powiat” w powiatowym 
Centrum Młodzieży w Garczynie. Celem było 
przybliżenie jej uczestnikom wiedzy na temat szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. W ramach akcji odbyły 
się m.in. pokazy sprzętu policyjnego oraz konkursy. 
10 października 2013 ● W szkole uroczyście 
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia 
odbył się „Koncert życzeń” – program muzyczny 
przygotowany przez uczniów. 
19 października 2013 ● Grupa uczniów wraz z 
opiekunami pojechała do Pelplina z przedstawieniem 
misyjnym w ramach Spotkania Parafialnych Ognisk 
Misyjnych Diecezji Pelplińskiej. 
29 października 2013 ● Dzieci z naszej szkoły 
uczestniczyły w projekcie zorganizowanym przez 
Urząd Miasta w Kościerzynie, którego celem było 
rozpowszechnienie wśród najmłodszych 
mieszkańców zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 
Październik 2013 ● Gimnazjaliści pojechali do 
Gdańska na projekcję filmu A. Wajdy „Wałęsa. 
Człowiek z nadziei”, zwiedzili także Europejskie 
Centrum Solidarności. 
11 listopada 2013 ● Uczniowie wraz z opiekunem – 
p. A. Wessołowską wyruszyli na Rajd Niepodległości. 
21 listopada 2013 ● Jury Miejskiego Konkursu 
Plastycznego dla Świetlic Szkolnych pt. „Kolorowy 
świat Tuwima”, którego organizatorem była nasza 
szkoła,  ogłosiło wyniki, a zwycięzcom wręczyło 
nagrody. 
Listopad 2013 ● Odbyła się próbna ewakuacja 
szkoły. Etapem poprzedzającym akcję było szkolenie 
wśród nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. 
20 – 22 listopada 2013 ● Podczas tegorocznego 
świątecznego kiermaszu zbierano pieniądze na zakup 
prezentów – pluszowych poduszek, które wręczono 
niepełnosprawnym z Domu Opieki Społecznej w 
Bielawkach i Parchowie. 
26 listopada - 4 grudnia 2013 ● Samorząd 
Uczniowski  szkoły podstawowej zorganizował zbiórkę 
darów dla dzieci z Ukrainy. 
12 grudnia 2013 ● W szkolnej stołówce uczniowie 
obejrzeli spektakl pt. „Czy święty Mikołaj istnieje?”. 
Aktorzy Fundacji „Grupa T” z Torunia zachęcali też 
dzieci do zabawy w teatr. 
Grudzień 2013 ● W szkolnej sali gimnastycznej 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i 
zaproszeni goście obejrzeli bożonarodzeniowe 
przedstawienie „Świąteczny nadszedł czas”.  
Grudzień 2013 ● Uczniowie klasy Vd wzięli udział w 
akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. 
Odbiorcami mikołajkowych prezentów były dzieci z 
Domu Dziecka „Zapiecek” w Pruszczu Gdańskim. 
12 stycznia 2014 ● Po raz kolejny zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, do której przyłączyli 
się wolontariusze z naszej szkoły. 

Styczeń 2014 ● Uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum bawili się na zorganizowanych przez 
Samorząd Uczniowski balach karnawałowych. 
Luty 2014 ● Na terenie szkoły zorganizowano 
zimowisko pod hasłem „Poszukiwacze przygód”.  
20 marca 2014 ● W szkole odbył się koncert Leszka 
Boliboka pt. „Hej! Żeglujże, żeglarzu”. 
21 marca 2014 ● W szkolnej auli odbył się uroczysty 
apel z okazji Dnia Patrona – ks. dr. Bernarda Sychty. 
Uczniowie zaprezentowali recytację wierszy i 
piosenek w języku kaszubskim. Chór zaśpiewał 
utwory o pięknie Kaszub. Młodzi tancerze 
zaprezentowali też taniec kaszubski „Mareszka”. 
 

 
Dzień Patrona, marzec 2014 r. 
 

24 marca 2014 ● W szkole odbyły się eliminacje 
miejskie XXXI Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Polskiej. 
25 marca 2014 ● Odbyła się prezentacja projektów 
realizowanych od września przez uczniów klas III 
gimnazjum. 
27 marca 2014 ● Po raz pierwszy odbył się w naszej 
szkole Dzień Teatru. Wszyscy występujący - w 
pięknych strojach – przedstawiali wyniki swojej 
aktorskiej pracy. Młodzi aktorzy wcielali się w role 
księżniczek, królewiczów oraz innych bohaterów 
znanych z baśni i bajek. 

 
Dzień Teatru - przedstawienie klasy IIIc, 27 marca 2014 r.  
 

28 kwietnia 2014 ● Uczniowie z Kółka 
Dziennikarskiego wybrali się do kościerskiej redakcji 
„Dziennika Bałtyckiego”, by zobaczyć z bliska, jak 
wygląda praca dziennikarza. Efektem wyprawy było 
powstanie fotoreportażu. 
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1 maja 2014 ● Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w Pikniku Europejskim z okazji 10. rocznicy 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nasza 
młodzież przygotowała stoisko poświęcone Włochom 
(stroje weneckie, starożytnych Rzymian, ubiór 
Pinokia, makiety najsłynniejszych włoskich budowli 
Italii). Przygotowano również włoski poczęstunek – 
pizzę. 
8 maja 2014 ● W Zespole Szkół Publicznych nr 1 
zorganizowano Dzień Otwarty. Tego dnia można było 
zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki oraz 
obejrzeć program artystyczny przygotowany przez 
nauczycieli i uczniów. 

 

Dzień Otwarty, maj 2014 r. 
 

Maj 2014 ● Uczennice naszego gimnazjum zostały 
laureatkami Gimnazjalnego Konkursu Poetycko – 
Prozatorskiego „Miłość. Przyjaźń. Dobro”, którego 
organizatorem jest Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko 
– Pomorskich w Luzinie.  
6 czerwca 2014 ● MARSZ PRZYJAŹNI. W 
Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie odbyła się impreza 
profilaktyczna zorganizowana w ramach obchodów 
Ogólnopolskiego Dnia Szkoły bez Przemocy.  
17 czerwca 2014 ● W ramach projektów 
edukacyjnych odbył się Dzień Sportu dla uczniów 
szkoły podstawowej.  
 

 
Dzień Sportu, czerwiec 2014 r. 

 
Czerwiec 2014 ● Podsumowano działania 
przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014 w 
ramach  programu Autochodzik, którego celem było 
przygotowanie uczniów do samodzielności w ruchu 
drogowym 

Czerwiec 2014 ● W roku szkolnym 2013/2014 w 
naszej szkole po raz piąty przeprowadzono akcję 
„Owoce i warzywa w szkole”.  
18 czerwca 2014 ● Uczniowie klas II gimnazjum – 
zespół WINEKO – zajęli I miejsce w VI finale 
Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre 
rady na elektroodpady”. Wręczenie nagród 
zwycięzcom odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie. 
20 czerwca 2014 ● Zakończyła się tegoroczna edycja 
Konkursu Poetyckiego dla Gimnazjalistów  „Poeci są 
wśród nas”,  którego celem jest zachęcanie uczniów 
do czytania poezji, do zabawy słowami i uważnej 
obserwacji rzeczywistości. Tegoroczną laureatką 
została Sylwia Nastały. 
25 czerwca 2014 ● Uczniowie klas III gimnazjum 
przedstawili efekty swoje pracy w ramach realizacji 
projektów edukacyjnych. W stołówce szkolnej 
zaproszeni uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli 
obejrzeć ciekawe prezentacje, filmy, doświadczenia. 
27 czerwca 2014 ● Uroczystymi apelami zakończył 
się rok szkolny 2013/2014. 
Czerwiec 2014 ● Zakończyła się zbiórka nakrętek na 
rzecz chorego Emilka. Akcję prowadziła grupa 
gimnazjalistów pod kierunkiem nauczycieli. 
1 września 2014/2015 ● Inauguracja roku szkolnego 
2014/2015 i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów 
naszej szkoły. 
3 września 2014 ● Uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w odsłonięciu tablicy pamiątkowej 
poświęconej Honorowemu Obywatelowi Kościerzyny 
Romualdowi Wołodźce. 
 

 
Odsłonięcie tablicy w hołdzie Romualdowi Wołodźce, wrzesień 2014 

 
24 września 2014 ● Gimnazjaliści klas I wzięli udział 
w akcji „Bezpieczny Powiat” w Garczynie.  
25 września 2014 ● Uczniowie kilku klas wzięli udział 
w Charytatywnym Biegu Wolności 2014 z Gdańska do 
Berlina. Patronat nad biegiem objął prezydent RP 
Bronisław Komorowski. 
24 października 2014 ● Samorząd Uczniowski 
zorganizował dla uczniów zabawę z okazji Dnia 
Kapcia. Tego dnia po szkolnych korytarzach chodzili 
uczniowie w kapciach, laczkach i bamboszach. 
Wrzesień 2014 ● Ruszyła kolejna edycja programu 
„Owoce w szkole”. 
Wrzesień 2014 ● Od 1 września wszystkie klasy 
pierwsze przyłączyły się do programu edukacyjnego 
„Mały mistrz”, który promuje i upowszechnia postawy 
sportowe i zdrowotne wśród uczniów. 
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Bieg Wolności, wrzesień 2014r.  
 

19 września 2014 ● Uczniowie klasy Va udali się do 
Biblioteki Miejskiej, aby wziąć udział w akcji „Z 
książką na walizkach”. Gościem tegorocznej edycji 
była pisarka Anna Rydel – Czerwińska, autorka m.in. 
„W podróży ze skrzypcami. Opowieść o Henryku 
Wieniawskim” czy „Moje prawa, ważna sprawa”. 
12 listopada 2014 ● Odbyło się uroczyste otwarcie 
kompleksu sportowego – boiska lekkoatletycznego. W 
uroczystości wziął udział m.in. minister sportu Adam 
Giersz, burmistrz miasta Zdzisław Czucha oraz wielu 
gości.  
25 listopada 2014 ● Rozpoczęły się szkolne obchody 
Dnia Walki z AIDS, w ramach których zorganizowano 
pokaz filmu, pogadankę profilaktyczną, konkursy. 
26 listopada 2014 ● W szkolnej bibliotece odbył się 
Szkolny Konkurs Logopedyczny „Mistrz 
Trzeszczącego Czytania” dla uczniów klas IV – VI 
szkoły podstawowej. 
 

 
„Mistrz Trzeszczącego Czytania”, listopad 2014 r. 
 

12 grudnia 2014 ● W szkolnym holu gimnazjaliści 
klas III zaprezentowali niezwykły happening 
zatytułowany „13 XII 1981 – PAMIĘTAMY!”. Akcja 
została przeprowadzona w ramach realizacji projektu 
edukacyjnego. 
Grudzień 2014 ● Przed Świętami uczniowie i 
nauczyciele przygotowali jasełka „Magia Gwiazdki”. 
Styczeń 2015 ● W czasie ferii zimowych 
zorganizowano zimowisko pod hasłem „Na wesoło”.  
20 lutego 2015 ● W naszej szkole odbył się finał I 
Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego 
„Around English”, który zorganizowano dla uczniów 
klas VI. 

20 lutego 2015 ● Do szkoły przyjechali aktorzy z 
Teatru „AKADA” z Suwałk, by zabrać dzieci klas 0 – 
III szkoły podstawowej w „Podróż do krainy zagadek”. 
Marzec 2015 ● Odbyły się szkolne obchody 
Światowego Dnia Głośnego Czytania (WRAD 2015). 
11 – 13 marca 2015 ● DNI MATEMATYKI. Nasza 
szkoła włączyła się do obchodów Roku Matematyki 
na Pomorzu. W ramach akcji szkoła przygotowała 
mnóstwo matematycznych zabaw, wystawy  
poświęcone matematyce. Przy stolikach 
rozstawionych na korytarzach szkoły dzieci 
sprawdzały swoje matematyczne umiejętności. 
17 – 18 marca 2015 ● W szkolnej bibliotece  
zorganizowano  pasowanie na czytelnika uczniów 
klas I Szkoły Podstawowej nr 6. Uroczystość 
przygotowały uczennice z kółka bibliotecznego. 
 

 
Pasowanie na czytelnika, marzec 2015 r. 
 

20 marca 2015 ● W szkolnej stołówce odbył się 
festyn przygotowany przez gimnazjalistów tworzących 
zespół pod nazwą „EkoWymiatacze”. Młodzież 
zorganizowała tę imprezę w ramach konkursu „Drugie 
życie elektrośmieci i baterii”. 
Marzec 2015 ● Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1, 
Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców podjęły 
uchwałę o nadaniu Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. 
Bernarda Sychty.  
20 marca 2015 ● Uczniowie i nauczyciele 
przygotowali uroczysty apel pod hasłem wiosny i 
Kaszub z okazji Imienin Patrona Szkoły Podstawowej 
nr 6 - ks. dr. B. Sychty. Uczniom, którzy brali udział w 
licznych konkursach, wręczono nagrody. 
21 marca 2015 ● Uczniowie szkoły wzięli udział w 
Gimnazjalnym Konkursie Wiedzy o Kaszubach i 
Pomorzu w ramach XII Sejmiku Kaszubskiego. 
21 marca 2015 ● Delegacja nauczycieli i uczniów 
naszego gimnazjum wzięła udział w uroczystości, 
która odbyła się w Puzdrowie. Nadano jej tytuł „Tu się 
wszystko zaczęło. Puzdrowo”.  
21 marca 2015 ● W Sali im. L. Szopińskiego odbył 
się koncert charytatywny „Dla Piotrusia”, którego 
organizatorem była dyrekcja ZSP nr 1 oraz Samorząd 
Uczniowski gimnazjum. 
Marzec 2015 ● W ramach akcji Rok Matematyki na 
Pomorzu odbył się szkolny konkurs matematyczny o 
tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. 
26 marca 2015 ● Zakończyła się akcja pod hasłem 
„Ogólnopolskie Wybory Książek” pod patronatem 
ministra edukacji narodowej. Celem przedsięwzięcia 
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było poznanie i upowszechnienie faktycznych 
zainteresowań czytelniczych uczniów i w 
konsekwencji dostosowanie księgozbiorów bibliotek 
do ich zainteresowań. 
 

 
„Ogólnopolskie Wybory Książek”, marzec 2015 r. 
 

27 marca 2015 ●  Zorganizowano szkolne Dni Teatru. 
Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali stroje, 
scenografie i inscenizacje znanych bajek, baśni, 
utworów dla dzieci i młodzieży. Dzieci bardzo cieszyła 
zabawa w teatr, bo przecież „miło przez chwilę być 
całkiem kimś innym”. 
28 marca 2015 ● Uczniowie klasy pierwszej 
gimnazjum brali udział w sadzeniu lasu. Akcję 
zorganizowało Nadleśnictwo Kościerzyna w ramach 
jubileuszu 70-lecia istnienia Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku. 
26 kwietnia 2015 ● Uczniowie szkoły podstawowej 
wzięli udział w imprezie charytatywnej, która odbyła 
się na kościerskim Rynku. 
28 kwietnia 2015 ● Uczniowie naszego gimnazjum 
zostali zwycięzcami konkursu „1000 wakacji 
Rossmanna”. Młodzież w ramach konkursowych 
zadań przygotowała m.in. flash mob na temat 
codziennej higieny nastolatków. 
28 kwietnia 2015 ● Uczniowie szkoły podstawowej 
obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Mniam, mniam”, 
który zaprezentowali artyści z toruńskiej Grupy T. 
30 kwietnia 2015 ● Gimnazjaliści klas III odwiedzili 
kościerskie szkoły ponadgimnazjalne, by zapoznać 
się z ofertą edukacyjną techników, liceów i szkół 
zawodowych

 
Towarzyski mecz z uczniami z Hamburga, maj 2015 r. 

 

Maj 2015 ● Naszą szkołę odwiedzili uczniowie z 
Hamburga, którzy przyjechali do Polski w ramach 
ogólnopolskiego programu promującego naukę języka 
niemieckiego.  
Maj 2015 ● Uczniowie klas III szkoły podstawowej 
uczestniczyli w grze terenowej przygotowanej przez 
gimnazjalistów klas III w ramach realizacji projektu 
edukacyjnego. 
13 maja 2015 ● Uczniowie kl. Id i If gimnazjum udali 
się na wycieczkę do Gniewu i Pelplina. W tym 
miasteczku podążali śladami ks. dr. B. Sychty. 
15 maja 2015 ● Uczniowie klas I i II gimnazjum udali 
się do kina Remus, aby obejrzeć przedstawienie 
„Układ zamknięty” w ramach programu 
profilaktycznego.  
Maj 2015 ● Po raz pierwszy zorganizowano w naszej 
szkole Festiwal Nauki. Na tę naukową imprezę 
uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali wiele 
ciekawych eksperymentów, turniej gier logicznych, 
doświadczenia chemiczne i fizyczne. 
16 maja 2015 ● W ramach akcji Rok Matematyki na 
Pomorzu  w naszej szkole odbył się I Turniej 
Szachowy o Nagrodę Dyrektora Szkoły. 
20 maja 2015 ● Nasze uczennice ze szkoły 
podstawowej zajęły I miejsce w finale konkursu Młody 
Matematyk, którego organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kościerzynie. 
 

 
Turniej Szachowy, maj 2015 r. 
 

Maj 2015 ● Uczniowie klas IIIe, Id i If gimnazjum 
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Muzeum 
Ziemi Kościerskiej. Lekcje na temat „Tożsamość 
regionalna. Kultura regionalna na tle kultury 
narodowej” odbyły się w sali edukacyjnej mieszczącej 
się w podziemiach ratusza. Prowadzący zajęcia – pan 
Remigiusz Knitter – rozmawiał z uczniami o tym, co 
wyróżnia Polaków wśród innych narodów i czym jest 
dla każdego człowieka ojczyzna. 
Maj 2015 ● Uczniowie klas II gimnazjum – zespół 
EkoWymiatacze  z sukcesem zakończył działania na 
rzecz ochrony środowiska i zajął 5. miejsce w Polsce. 
6 czerwca 2015 ● W Sierakowicach odbyła się wielka 
uroczystość upamiętniająca ks. dr. Bernarda Sychtę. 
Było to podsumowanie cyklu imprez zorganizowanych 
przez gminę pod nazwą „Liczą Kaszuby, żem je tak 
kochał…”. Najważniejszym punktem spotkania było 
odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Sychty. 
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8 i 9 czerwca 2015 ● W szkolnej stołówce odbyły się 
prezentacje szkolnych projektów edukacyjnych 
zrealizowanych przez uczniów klas III gimnazjum. 
10 czerwca 2015 ● Marsz Przyjaźni - w tym roku do 
wspólnej akcji włączyły się pozostałe kościerskie 
gimnazja. Uczniowie wraz z opiekunami przeszli 
barwnym korowodem ulicami miasta. 
 

 
Ekipa „Ekowymiataczy”, marzec 2015 r. 
 

11 czerwca 2015 ● Na terenie szkoły odbył się festyn 
przygotowany przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów 
ZSP nr 1. Zwiedzający mogli obejrzeć występy 
artystyczne, liczne wystawy, wziąć udział w 
konkursach i zabawach sportowych. 
Czerwiec 2015 ● Podsumowano trwającą od trzech 
lat zbiórkę nakrętek „Wkręć się w pomaganie”. Celem 
akcji jest m.in. pomaganie w zbiórce pieniędzy dla 
chorych dzieci, a także zachęcanie do ochrony 
środowiska.  
Czerwiec 2015 ● Zakończyła się tegoroczna edycja 
konkursu poetyckiego dla uczniów gimnazjum „Poeci 
są wśród nas”. Tegoroczną zwyciężczynią została 
Wiktoria Kolczyk. 

 

 
Szkolny festyn rekreacyjny, czerwiec 2015 r. 
 

17 czerwca 2015 ● W Strzelnicy odbyła się kolejna 
część szkolnych obchodów Dnia Szkoły bez 
Przemocy. Podczas konkursów i zawodów uczniowie 
musieli wykazać się znajomością zasad 
bezpieczeństwa na drodze oraz bezpiecznego 
wypoczynku, zadaniami sprawnościowymi oraz 
wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowego 
odżywiania, ekologii i udzielania pierwszej pomocy. 

17 czerwca 2015 ● Uczniowie kilku klas gimnazjum 
spotkali się z p. Danutą Pioch, nauczycielką języka 
kaszubskiego, autorką programów i podręczników. 
Tematem spotkania w naszej szkole było życie i praca 
ks. dr. Bernarda Sychty. 
18 czerwca 2015 ● Nasza szkoła gościła panią 
Stefanię Sychtę – bratanicę ks. dr. B. Sychty. Gość 
spotkał się z uczniami, by przybliżyć sylwetkę 
przyszłego patrona gimnazjum. 
 

 
Spotkanie z panią Stefanią Sychtą, czerwiec 2015 r. 
 

19 czerwca 2015 ● Odbył się szkolny przegląd 
artystyczny dla uczniów gimnazjum. Młodzież 
przygotowała znane utwory i zaprezentowała je 
szkolnej publiczności. Wszyscy doskonale się bawili. 
24 czerwca 2015 ● Nad jeziorem Gałęźne odbyła się 
impreza pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Nasi 
uczniowie z klas VI i I gimnazjum mogli uczestniczyć 
w ćwiczeniach i zdobyć wiedzę dotyczącą 
ratownictwa. 
26 czerwca 2015 ● W sali gimnastycznej odbyły się 
uroczyste apele na zakończenie roku szkolnego 
2014/2015. Pożegnano też tegorocznych 
absolwentów klas III gimnazjum. Wręczono 
świadectwa z czerwonym paskiem, nagrody za 
bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

To niektóre z wydarzeń zapisanych w kronice 
szkoły. Wydarzeń ważnych, niecodziennych, 
pamiętnych. Obok nich trwała zwykła, codzienna 
praca.  

Przez 30 lat działo się tak wiele. Mury szkoły 
opuściło wielu absolwentów szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Pracowali tu  nauczyciele,  którzy 
zostawili cząstkę własnej pracy i swojego 
zaangażowania w edukację i wychowanie uczniów. 
Dbali o wysoki poziom przekazywanej wiedzy, 
umożliwiali rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, 
podejmowali się różnorodnych działań dla dobra 
społeczności szkolnej. Wprowadzali też  w świat 
wartości duchowych i życie kulturalne, kształtowali 
właściwą postawę obywatelską, wpajali miłość do 
małej i dużej ojczyzny – Kaszub i Polski. 
 To nie koniec. Kronika szkoły nie została 
zamknięta. Na zapisanie czekają kolejne karty.   
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DYREKTORZY 
 

Jerzy Pawłowski  
Z wykształcenia nauczyciel matematyki, pełnił 

funkcję instruktora metodycznego. Wdrażał w szkole 
eksperymentalny program informatyki w klasach 
licealnych. Współpracował z Instytutem Kształcenia 
Nauczycieli i Badań Oświatowych w Warszawie jako 
wykładowca na kursach dla nauczycieli z zakresu 
informatyki.  
 Jerzy Pawłowski pracę nauczyciela rozpoczął 
w 1953 roku w Szkole Podstawowej w Konarzynach. 
Przez 6 lat był kierownikiem Szkoły Podstawowej w 
Wielkim Podlesiu, potem pracował w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kościerzynie. W 1979 roku 
został powołany na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
1 w Kościerzynie, a z dniem  1 grudnia 1984 roku - na 
stanowisko dyrektora budującej się Szkoły 
Podstawowej nr 6. Od 1 września 1985 roku 
powierzono mu funkcję dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. W styczniu 1991 r. 
odszedł na emeryturę.  
 Równolegle z pracą dydaktyczno-
wychowawczą Jerzy Pawłowski działał czynnie w 
samorządzie mieszkańców. 

Za całokształt swojej działalności otrzymał 
Złoty   Krzyż   Zasługi,   Krzyż   Kawalerski   Orderu 
Odrodzenia Polski,   dwukrotnie   nagrodę   Ministra 
Oświaty i Wychowania, trzykrotnie Nagrodę Kuratora 
oraz Nagrodę Inspektora Oświaty a także odznakę 
„Zasłużony Ziemi Gdańskiej” i medal im. Tomasza 
Rogali. 

 

Maria Słupikowska  

 W zawodzie nauczycielskim od 1966 roku. 
Kształcąc młodzież, stale podnosiła własne 
kwalifikacje zawodowe  

Nauczycielka matematyki w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Kartuzach, od 1970 roku w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kościerzynie, a od 1985 roku w 
Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. Tutaj 
równocześnie pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a od 
9 stycznia 1991 roku była dyrektorem szkoły. 
 Maria Słupikowska od początku swej pracy 
zawsze bardzo aktywnie angażowała się w prace ZHP, 
stąd za ofiarną działalność otrzymała wiele 
resortowych podziękowań, nagród i listów 
pochwalnych. 
 Za pracę dydaktyczno-wychowawczą i 
umiejętności organizatorskie oraz niezwykłą 
aktywność Maria Słupikowska była wyróżniona 
dwukrotnie Nagrodą Kuratora oraz trzykrotnie Nagrodą 
Inspektora. 
 Zginęła w wypadku 1 listopada 1992 roku. 
 

Marzenna Basendowska 
Nauczycielka nauczania początkowego. Pracę 

podjęła w 1966 roku.  Swoją wiedzę i umiejętności 
wykorzystała w pracy z najmłodszymi dziećmi kolejno 

w szkołach podstawowych: w Garczynie, w 
Sarnowach, w Wąglikowicach, w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Kościerzynie, a od 1985 roku w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Kościerzynie, pełniąc 
jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora. Dbała o 
podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Ponadto 
cały czas aktywnie działała w ZNP. 
 Z dniem 9 listopada 1992 roku, do czasu 
wyboru dyrektora szkoły w drodze konkursu, Naczelnik 
Oddziału Zamiejscowego w Kościerzynie powierzyła 
jej pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. 
 Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
była wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Edukacji Narodowej,  Nagrodą Kuratora, dwukrotnie 
Nagrodą Inspektora, kilkakrotnie Nagrodą Dyrektora 
oraz w 1986 roku Złotą Odznaką ZNP. 
 

Maria Cyra 
Nauczyciel dyplomowany języka polskiego. 

Maria Cyra podjęła pracę w 1979 r. Siedem lat 
pracowała w Zbiorczej Szkole Gminnej w Nowej 
Karczmie, od 1986 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w 
Kościerzynie. Pięć lat pełniła funkcję wicedyrektora 
szkoły.  

Od początku swojej kariery zawodowej 
czynnie włączała się w realizację procesu 
dydaktyczno-wychowawczego, działając w zespole 
samokształceniowym, prowadziła lekcje otwarte, 
przygotowywała uczniów do udziału w konkursach 
języka polskiego i artystycznych. Przez 23 lata pisała 
kronikę szkoły. 
 Maria Cyra stale podnosiła swoje kwalifikacje 
zawodowe. Ukończyła Studium Podyplomowe Wiedzy 
o Pomorzu, Podyplomowe Studium Edukacji 
Regionalnej i Alternatywnej,  zdobyła I stopień 
specjalizacji zawodowej i uprawnienia egzaminatora 
w gimnazjum. 

Osiągnięcia Marii Cyry uhonorowano Nagrodą 
Gminnego Dyrektora Szkół w Nowej Karczmie, 
Nagrodą Inspektora, Nagrodą Kuratora, trzema 
Nagrodami Burmistrza, wielokrotnie Nagrodą 
Dyrektora oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. 

 

Dariusz Męczykowski  
Nauczyciel wychowania fizycznego. Pracę 

podjął w 1983 roku w Szkole Podstawowej w 
Grabowie. Obowiązki nauczyciela godził z pracą 
trenera w Stoczniowym Klubie Sportowym „Bałtyk” w 
Gdańsku. 
 Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej, zwłaszcza wysokie wyniki w sporcie 
swoich podopiecznych, otrzymał kilkakrotnie Nagrodę 
Inspektora Oświaty w Nowej Karczmie oraz wiele razy 
Nagrodę Dyrektora Szkoły w Grabowie. 
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 W 1993 roku w drodze konkursu został 
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. 
Obowiązki te pełnił do kwietnia 1997 roku. 
 

Helena Kaszubowska –  Nitz 
 Nauczycielka matematyki od 1977 roku. Tego 
przedmiotu uczyła rok w Szkole Podstawowej w 
Dziemianach. Następnie podjęła pracę w Szkole 
Podstawowej w Kaliszu, a później w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Kościerzynie. Od 1985 r. w 
Szkole Podstawowej nr 6. W styczniu 1996 roku 
Helena Kaszubowska – Nitz otrzymała nominację na 
wicedyrektora szkoły. Tę funkcję pełniła do grudnia 
2008 roku. 
 Ukończyła Podyplomowe Studium Edukacji 
Regionalnej i Alternatywnej i kurs kwalifikacyjny dla 
oświatowej kadry kierowniczej. W 2002 r. uzyskała 
stopień nauczyciela dyplomowanego. Za osiągnięcia 
w pracy dydaktyczno – wychowawczej została 
odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, otrzymała 
nagrodę Rady Miasta oraz wielokrotnie Nagrodę 
Dyrektora. 
 W latach 1998 – 2002 była radną Rady 
Miasta Kościerzyna oraz przewodniczącą Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych.  
  

  Kazimierz Kowalski  
Ze Szkołą Podstawową nr 6 związany od 

1985 roku jako nauczyciel historii. Od 1 stycznia 1998 
r. był dyrektorem szkoły podstawowej, a od września 
1999 r. dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w 
Kościerzynie. Z wykształcenia historyk i prawnik. 
Ukończył studia podyplomowe z historii i z 
zarządzania oświatą. W lutym 2001 r. uzyskał stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Jest ekspertem w 
komisjach kwalifikacyjnych do spraw awansu 
zawodowego.  

Przez wiele lat aktywnie działał w związku, 
pełnił funkcję prezesa Ogniska ZNP w SP nr 6.  

Za    osiągnięcia    w    pracy     dydaktyczno - 
wychowawczej został odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi. Otrzymał Nagrody Burmistrza 
Miasta Kościerzyna. 

 

Jolanta Linkner  
W zawodzie pracowała od 1973 roku, z 

wykształcenia polonistka, nauczyciel nauczania 
zintegrowanego, magister politologii. 
 W Szkole Podstawowej nr 6 pracowała od 
początku jej istnienia. W pierwszych latach jako 
nauczyciel języka polskiego i nauczania 
początkowego, od 1992 r. – wiedzy o społeczeństwie, 
a od 1999 r. – historii. Systematycznie podnosiła 
swoje kwalifikacje. Zdobyła I stopień specjalizacji 
zawodowej w zakresie nauczania początkowego. 
Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry 
kierowniczej. W 2002 r. uzyskała stopień nauczyciela 
dyplomowanego. 
 Od września 1999 r. do grudnia 2008 r. 
Jolanta Linkner była wicedyrektorem Zespołu Szkół 
Publicznych nr 1 w Kościerzynie. Za pracę 
dydaktyczno – wychowawczą została odznaczona 

Brązowym Krzyżem Zasługi, wielokrotnie otrzymała 
Nagrodę Dyrektora. 
 

            Grażyna Nykiel  
Od 1985 r. nauczycielka nauczania 

początkowego w Szkole Podstawowej nr 6. Od 1 
września 2008 r. powołana na stanowisko dyrektora 
ZSP nr 1.  

W 2002 r. uzyskała stopień nauczyciela 
dyplomowanego. Ukończyła różne formy 
doskonalenia zawodowego. Uzyskała kwalifikacje do 
prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej, zajęć 
gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zarządzania 
oświatą. Ukończyła studia podyplomowe „Animacja 
współpracy środowiskowej” na Uniwersytecie 
Gdańskim. Przez wiele lat pełniła rolę 
przewodniczącej zespołu nauczycieli nauczania 
początkowego i szkolnej komisji socjalnej. 
Przeprowadziła przez początki szkolnej kariery osiem 
roczników młodych kościerzaków. Przygotowywała 
różne uroczystości szkolne, imprezy środowiskowe, 
konkursy, wycieczki. 

Za pracę dydaktyczno – wychowawczą 
wielokrotnie otrzymała Nagrodę Dyrektora i Nagrodę 
Burmistrza. 
 

Alicja Kosznik  
 Od 1985 r. nauczycielka języka polskiego w 
Szkole Podstawowej nr 6, a następnie w Gimnazjum 
nr 1. W styczniu 2009 r. powołana na stanowisko 
wicedyrektora ZSP nr 1.  
 Ukończyła różne formy doskonalenia 
zawodowego. Zdobyła I stopień specjalizacji 
zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego i 
uprawnienia egzaminatora w gimnazjum. W 2003 r. 
uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
zarządzania oświatą. Od kilku lat przewodnicząca 
komisji rejonowej konkursu języka polskiego. W latach 
1991–1997 oraz w roku szkolnym 2005/2006 opiekun 
szkolnej gazetki „Bzyczek”; autorka okazjonalnych 
wydań gazetki. Przygotowywała różne uroczystości 
szkolne i imprezy środowiskowe: koncerty, 
wieczornice. W ostatnich latach zainicjowała szkolne 
imprezy: Dzień Teatru, Dzień Matematyki, Festiwal 
Nauki. 

Za pracę dydaktyczno – wychowawczą 
została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej; kilka razy otrzymała 
Nagrodę Burmistrza Miasta i wielokrotnie Nagrodę 
Dyrektora. 

 

Hanna  Plichta 
 Od 1987 r. nauczycielka matematyki w Szkole 
Podstawowej nr 6, a następnie w Gimnazjum nr 1. W 
styczniu 2009 r. powołana na stanowisko 
wicedyrektora ZSP nr 1. 
 Ukończyła różne formy doskonalenia 
zawodowego. Zdobyła I stopień specjalizacji 
zawodowej w zakresie nauczania matematyki i 
uprawnienia egzaminatora w gimnazjum.  
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W 2002 r. uzyskała stopień nauczyciela 
dyplomowanego. Ukończyła studia podyplomowe w 
zakresie informatyki oraz zarządzania oświatą. 
Prowadziła szkolenia dla mieszkańców powiatu 
kościerskiego z zakresu informatyki. Pełniła funkcję 
powiatowego koordynatora „Kursów doskonalących 
dla nauczycieli w zakresie języków obcych” (program 
finansowany przez EFS). Opiekun uczniów 
otrzymujących stypendium Marszałka Województwa 
Pomorskiego. Kilka lat przewodnicząca komisji 
rejonowej konkursu matematycznego. Inicjatorka 
różnych konkursów matematycznych w szkole. Od 
2004 roku współprowadząca zajęcia projektu 

„Badanie wody w rzece Bibrowa”. Współrealizatorka 
projektów: „Tajemnice Jeziora Gałęźnego” i 
„Tajemnicze jezioro w Kościerzynie” w ramach 
konkursów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  
 Za pracę dydaktyczno– wychowawczą została 
odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką 
Honorową LOP i Złotą Odznaką Honorową 
„Zasłużony dla ochrony przyrody”; wielokrotnie 
otrzymała Nagrodę Dyrektora i Rady Miasta oraz 
kilkakrotnie Nagrodę Burmistrza. 

 

 

Patron  szkoły  

ks. dr  Bernard  Sychta 

 (1907 – 1982) 

 

ksiądz prałat, doktor, pisarz, badacz i uczony, największy folklorysta 
Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich, rysownik i artysta malarz 

 
 

Urodził się w Puzdrowie na Kaszubach. 
Uczęszczał do gimnazjum w Wejherowie. Maturę 
zdał w 1927 r., po czym wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1932 roku. Był 
wikariuszem w Świeciu, pełniąc zarazem funkcję 
kapelana tutejszego szpitala psychiatrycznego i 
prefekta szkoły powszechnej.  
 Wzrastające zainteresowanie nazistów jego 
osobą spowodowało, że okupację niemiecką ks. 
Bernard Sychta spędził w ukryciu, najpierw w 
Kocborowie,  w domu pewnej rodziny, a później we 
wsi Osie, niedaleko Świecia. Czasu tego nie 
marnował, zbierał materiały do swoich utworów 
scenicznych i naukowych, prowadził badania 
etnograficzne. Wierzył w wyzwolenie Polski spod 
okupacji hitlerowskiej i pracował nad ocaleniem 
kultury regionalnej przed zgermanizowaniem. 
 W 1947 r. objął funkcję proboszcza parafii 
katedralnej w Pelplinie oraz prowadził wykłady w 
pelplińskim seminarium duchownym. W tym 
samym roku uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
 W 1964 r. otrzymał godność kanonika 
Kapituły Katedralnej Chełmińskiej. Został 
wyróżniony  tytułem honoris causa Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
 W Pelplinie mieszkał do końca życia. 
Kaszubom i Kociewiakom poświęcił swoje prace 
naukowe, literackie, a zwłaszcza leksykograficzne. 
 Jego największymi dziełami naukowymi są 
bez wątpienia słowniki: kaszubski i kociewski. Ich 

wyjątkowość polega nie tylko na ogromnej ilości 
słów w nich ujętych, ale również na oryginalnej 
koncepcji przyjętej przez autora przy ich 
powstawaniu. Ks. Sychta gromadził słowa i 
wyrażenia gwarowe osobiście, rozmawiając z 
rodowitymi Kaszubami i Kociewiakami w trakcie 
swoich podróży po regionie. Słowniki gwarowe 
stały się encyklopedią kultury regionalnej, cennym 
źródłem wiedzy dla językoznawców, etnografów i 
folklorystów. 
 Ks. Bernard Sychta był obdarzony wieloma 
talentami i żadnego z nich nie zmarnował. Dlatego 
jesteśmy dumni, że Jego Imieniem nazwano naszą 
szkołę. Pragniemy, by postać tego wielkiego 
człowieka, wraz z prezentowanymi przez niego 
wartościami, zasługami i czynami, była ciągle żywa 
w szkolnej społeczności. 

 

KAMPANIA PATRON SZKOŁY 
 

W przeddzień 23 rocznicy nadania imienia 
Szkole Podstawowej nr 6 do Rady Miasta 
Kościerzyna został złożony wspólny wniosek 
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego  Gimnazjum nr 1 o nadanie 
również tej placówce imienia ks. dr. Bernarda 
Sychty. 
W związku z podjęciem decyzji o nadaniu imienia 
naszej szkole podjęto szereg czynności dotyczących 
tej uroczystości: 
- wzbogacano wiedzę uczniów o księdzu Bernardzie 
Sychcie,  
- przygotowywano gazetki w salach lekcyjnych, 
wystawy obrazujące życie i dorobek autora „Słownika 
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gwar kaszubskich” oraz  zapis cyfrowy materiałów 
faktograficznych o przyszłym patronie zgromadzonych  
w Izbie Patrona, 
- zorganizowano wycieczki do miejsc związanych z 
patronem. 
 

Puzdrowo, 21 marca 2015 
 

21 marca, w 108 rocznicę urodzin ks. dr. 
Bernarda Sychty, delegacja nauczycieli (dyrektor 
Grażyna Nykiel, Alicja Kosznik, Karmelita Jóźwik, 
Łukasz Wojtysiak) i uczniów naszego gimnazjum 
wzięła udział w uroczystości, która odbyła się 
w  Puzdrowie. Nadano jej tytuł „Tu się wszystko 
zaczęło. Puzdrowo” 

13 maja uczniowie klasy Id i If gimnazjum 
wraz z opiekunami (Elżbieta Grzyb, Łukasz Wojtysiak, 
Alicja Kosznik) udali się na wycieczkę do Gniewu i 
Pelplina. W tym miasteczku podążali śladami ks. 
Bernarda Sychty. Odwiedzili miejscowy cmentarz, 
gdzie na grobie przyszłego Patrona gimnazjum złożyli 
kwiaty i zapalili znicze. Potem zwiedzili piękną, 
gotycką katedrę. Jej proboszczem był ks. Sychta. 
Następnie uczniowie zobaczyli dom, w którym w 
latach 1947-1969 mieszkał i pracował ten wybitny 
etnograf i językoznawca. 

Pelplin, 13 maja 2015 
 

6 czerwca w Sierakowicach odbyła się wielka 
uroczystość upamiętniająca ks. dr. Bernarda Sychtę. 
Było to podsumowanie cyklu imprez zorganizowanych 
przez gminę pod nazwą „Liczą Kaszuby, żem je tak 

kochał…”  Najważniejszym punktem uroczystości 
było odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Sychty 
poprzedzone Mszą św. pod przewodnictwem biskupa 
pelplińskiego, ks. Ryszarda Kasyny.  
 

 
Sierakowice, 6 czerwca 2015 
 

17 czerwca uczniowie kilku klas gimnazjum 
spotkali się z panią Danutą Pioch. Tematem 
spotkania w naszej szkole było życie i praca ks. dr. 
Bernarda Sychty. Pani Pioch przekazała uczniom 
ciekawe informacje i przedstawiła wiele ważnych 
wydarzeń, które ukształtowały ks. Sychtę, zwróciła 
uwagę na znaczenie „Słownika gwar kaszubskich” dla 
naszej kultury i zachowania tożsamości regionalnej. 

18 czerwca nasza szkoła gościła panią 
Stefanię Sychtę – bratanicę ks. dr. B. Sychty. W 
jednej z sal zebrani uczniowie i nauczyciele mogli 
posłuchać opowieści o wielkim pisarzu – twórcy 
„Słownika gwar kaszubskich”, ale też historie o 
niezwykle ciekawym człowieku i jego codziennym 
życiu wśród bliskich. 
Od marca w szkole odbyły się różne konkursy 
poświęcone przyszłemu Patronowi. 
„Ks. Bernard Sychta – Piastun słowa” (konkurs wiedzy 
o życiu i twórczości ks. B. Sychty). Odbyły się 
klasowe i szkolne eliminacje konkursu. Najwięcej 
punktów zdobyły uczennice: 
1. Weronika Plichta kl. IIc 
2. Oliwia Ostrowska kl. IIc 
3. Agata Kujach kl. If 

Spotkanie z panią Danuta Pioch, czerwiec 2015 
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Spotkanie z p. Stefanią Sychtą, 18 czerwca 2015 r. 
 

Lekcja muzealna, klasa IIIe, Muzeum Ziemi Kościerskiej 
 

Finał konkursu odbył się 13 maja w Szkole 
Podstawowej w Sierakowicach. Weronika Plichta (IIc) 
i Oliwia Ostrowska (IIc) zajęły tam III miejsce. 
„Ksiądz  Bernard Sychta – Piastun słowa” (człowiek, 
ksiądz, uczony) – prezentacja multimedialna. 
Na wszystkich poziomach edukacyjnych odbyły się 
konkursy plastyczne.  
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przygotowali 
prace zainspirowane bajkami i powiastkami ks. Sychty 
zamieszczonymi w „Słowniku gwar kaszubskich” 
Wyniki konkursu: 
1 miejsce         Kinga Gurska kl. Ie 
2 miejsce         Weronika Flis kl. IIa            
  Monika Prądzińska kl. IIIa 
3 miejsce          Oliwia Zwara kl. IIa 

           Adam Kraziński kl. IIc 
wyróżnienia     Kalina Walczak kl. IIIa 

           Martyna Sandelewska kl. IIc 
„Ks. Bernard Sychta przy pracy” – to temat konkursu 
plastycznego dla uczniów klas IV – VI.  
Wyniki konkursu: 
1 miejsce        Maria  Szyc kl. VIa 
                      Gabriela Gierłachowska kl. VId 
2 miejsce        Klara Waśniewska kl. Vb 
3 miejsce         Anna Burcon kl. Vb 
wyróżnienie   Nikola Lass kl. VIa 
                     Natalia Meger kl. VIb 
                     Nina Snopek kl. IVa 

Uczniowie gimnazjum przygotowali karykatury 
znanych osobistości z Kaszub.  
Wyniki konkursu: 
1 miejsce         Ewa Zonik kl. IIIc 
2 miejsce         Weronika Jeżewska kl. IIId 
3 miejsce         Wiktoria Kosznik kl. IId 
 

 
Wystawa prac plastycznych – karykatury znanych osobistości  
z Kaszub 
 

W październiku uczniowie kilku klas 
gimnazjum udali się do Pelplina, Puzdrowa i 
Sierakowic – miejsc związanych z życiem i praca ks. 
dr. B.Sychty.  

W Puzdrowie, w Izbie Patrona w miejscowej 
szkole,  obejrzeli wystawę przedstawiającą kolejne 
etapy życia ks. Sychty, drogę kapłańską, pracę 
naukową i literacką, a także malarską. W gablotach 
wyłożono książki, zdjęcia, listy i inne dokumenty. 
Uczniowie podeszli też do domu rodzinnego ks. 
Sychty i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.  

Gimnazjaliści przy pomniku ks. B.Sychty w Sierakowicach, 
7.10.2015 r.  

Kolejnym etapem wycieczki były Sierakowice. 
Tam znajduje się kościół pw. św. Marcina, w którym 
ks. Bernard Sychta odprawił swoją mszę prymicyjną w 
roku 1932. Kilka miesięcy temu, 6 czerwca, odsłonięto 
nieopodal pomnik ks. Sychty. Wydarzenie to było 
podsumowaniem cyklu imprez pod wspólną nazwą 
„Liczą Kaszuby, żem je tak kochał…” 
zorganizowanych przez gminę Sierakowice. 
Uczniowie złożyli pod pomnikiem kwiaty. Pierwsza 
grupa mogła też obejrzeć w Gminnym Ośrodku 
Kultury wystawę prac plastycznych nagrodzonych w 
konkursach poświęconych naszemu Patronowi. 
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Kolejna grupa uczniów udała się do Pelplina. 
Miejsce to związane jest z życiem i pracą ks. Sychty, 
który w roku 1928 podjął studia filozoficzno-
teologiczne w tamtejszym Wyższym Seminarium 
Duchownym; po wojnie, w roku 1947, został wikarym, 
a później proboszczem parafii katedralnej i 
wykładowcą w seminarium. W Pelplinie mieszkał do 
końca życia. Tam został pochowany. 
 Uczniowie zwiedzili gotycką Bazylikę 
Katedralną (również skryptorium, krużganki i 
wirydarz), obejrzeli budynek Wyższego Seminarium 
Duchownego oraz plebanię, gdzie od 1997 roku 
znajduje się tablica pamiątkowa ufundowana przez 
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie w Pelplinie.  
Na koniec uczniowie odwiedzili miejscowy cmentarz, 
by oddać hołd przyszłemu Patronowi naszej szkoły, 
złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie ks. Sychty i 
Jego siostry. 
 

 

Uczniowie gimnazjum w Pelplinie, 8.10.2015 r. 
 

BLIŻEJ PATRONA 
Wywiad z panią Stefanią Sychtą 
przeprowadzony przez uczniów 
 

18 czerwca 2015 roku naszą szkołę odwiedziła 
bratanica ks. dr. Bernarda Sychty, by przybliżyć 
nam sylwetkę tego niezwykłego człowieka – 
Patrona Szkoły Podstawowej nr 6 oraz 
Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie. 
 

Ksiądz Sychta urodził się w kaszubskiej 
rodzinie w Puzdrowie.  Jaka była to rodzina? 
Czy ksiądz wspominał swoje dzieciństwo? Co 
mówił? 
Był to ciepły dom. Rodzina księdza Sychty była 
duża, wszystkie dzieci miały obowiązki w 
gospodarstwie. Wujek przede wszystkim 
wspominał mamę, tatę. To dzięki nim zaczął 
interesować się kaszubszczyzną.  
Czy może wie Pani, jakim był chłopcem i 
uczniem ks. Sychta? Co go interesowało? 
Interesowało go wszystko dookoła. Często 
wspominał swoją pierwszą szkołę w Puzdrowie.  
Potem posłano go do gimnazjum w Gdańsku, a 
następnie do polskiego gimnazjum w 
Wejherowie, gdzie uzyskał maturę. Ksiądz 

Sychta od dziecka lubił przebywać z dorosłymi i 
przysłuchiwać się, o czym rozmawiają. 
Szczególnie słuchał tych, którzy mówili po 
kaszubsku. Już wtedy go to interesowało. 
Czy spotkał w życiu, może w szkole, kogoś, 
kto go ukierunkował? 
Rodzina miała wpływ na edukację ks. Sychty. 
Jego mama wspominała swojego wujka, który 
napisał pierwszy słownik kaszubski [przyp. 
„Słownik kaszubski” ks. Gustawa Pobłockiego]. 
Później również przyjaciele wspierali, utwierdzali 
księdza w przekonaniu, że warto się zająć 
kaszubszczyzną. 
Czy ks. Sychta wspominał czas wojny? 
Wiemy, że musiał się wtedy ukrywać, m. in. 
we wsi Osie koło Świecia. 
Przez całą wojnę Wujek musiał się ukrywać jako 
ksiądz, ale także ze względu na swoją 
twórczość. Z wdzięcznością wspominał ludzi, 
którzy mu pomagali. Te czasy wspominał jako 
część swojego życia,  choć niezbyt często. Nie 
rozpatrywał tamtych wydarzeń w kategorii 
martyrologii.  
Jakie jest Pani najdawniejsze wspomnienie 
dotyczące wujka? Jak wtedy patrzyła Pani na 
ks. Sychtę?  
Gdy byłam dzieckiem, wydawał mi się starszym, 
poważnym panem. To był wujek, brat mojego 
taty, ksiądz. A gdy byłam starsza – to przede 
wszystkim przyjaciel. Był po prostu fajny. Bardzo 
lubił młodych ludzi, szanował ich, liczył się z ich 
zdaniem. 
Kiedy zdała sobie Pani sprawę, że ksiądz 
Sychta jest człowiekiem wyjątkowym, 
naukowcem docenianym i poważanym przez 
wielu ludzi? 
Jako dziecko nie czułam, że jest kimś ważnym. 
Pamiętam, że zawsze pisał, pracował w swoim 
gabinecie. To było dla mnie normalne. Dopiero z 
okazji wyróżnienia, np. gdy jakaś szkoła 
wybierała sobie jego imię, uświadamiałam sobie 
jego wyjątkowość, wielkość jego dokonań. To 
spotkanie dzisiaj, w Waszej szkole, świadczy o 
tym, że był wyjątkowy. Bardzo się cieszę, że 
mogę tu być. 
Wiele lat spędziła Pani w Pelplinie u boku 
swego wujka i cioci. Jakim był dla Pani 
opiekunem: surowym czy pobłażliwym? 
Moim wychowaniem zajmowała się raczej ciocia 
Hanka. Wujek nie był dla nikogo surowy. 
Pamiętam, że nigdy niczego nikomu nie 
nakazywał, niczego nie zakazywał. Chyba raczej 
chciał być przykładem, np. pracowitości, 
uczciwości.  
Jak wyglądało w Pelplinie życie codzienne, 
taki zwykły dzień księdza Sychty? 
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Po porannej mszy św. było śniadanie. Potem 
Wujek udawał się do swojego gabinetu. Na 
biurku miał chaos, pozorny bałagan, bo tak 
naprawdę każda kartka była potrzebna, słowa 
zapisywał na fiszkach. Wszystko tam znajdował, 
pomimo pozornego nieładu. Obiad był zawsze 
wspólny, następnie Wujek udawał się na 
drzemkę. Podczas pracy robił sobie przerwy – 
chodził na spacery po ogrodzie, czasem do lasu, 
poza miasto. Wieczorem oglądaliśmy telewizję, 
bo wujek interesował się tym, co się działo na 
świecie, chętnie oglądał sztuki teatralne 
Największe dokonanie ks. Sychty to „Słownik 
gwar kaszubskich”. Skąd pomysł, aby 
stworzyć taki słownik? Co było motywem, 
inspiracją? 
Ks. Sychta od dziecka interesował się słowami, 
mową kaszubską. Zastanawiał się, dlaczego to 
samo słowo wymawia się różnie, itp. Rodzice 
wpajali mu, że Kaszuby są ważną częścią Polski. 
Jak ks. Sychta zbierał materiały do słownika? 
Lubił gromadzić  słowa. Jako dziecko chodził z 
tatą - sołtysem po wsi i słuchał, o czym ludzie 
mówią. Zapisywał słowa. Później starał się 
otaczać ludźmi, którzy mówili po kaszubsku. Na 
każdy urlop wyjeżdżał w inne miejsce na 
Kaszubach, żeby je dobrze poznać, żeby w 
różnych miejscach słyszeć mowę kaszubską. 
Tak zbierał materiały. Wszystko, co usłyszał, a 
co było dla niego nowe, najchętniej zaraz 
zapisywał.  
Pani i inni członkowie rodziny również mają 
swój wkład w powstanie słownika. Na czym ta 
pomoc polegała? 
Ks. Sychta uważnie wsłuchiwał się, co mówi 
rodzina. Rodzina to jego pierwsi informatorzy. 
Ciocia Hanka, jego siostra, przepisywała 
wszystko na maszynie, w której czcionki były 
specjalnie przerobione, przystosowane do 
znormalizowanego zapisu fonetycznego słów 
kaszubskich. Moja starsza siostra Anka także 
przepisywała materiały na maszynie. Natomiast 
siostra Elżunia i ja przewoziłyśmy materiały 
między Puzdrowem  a  Pelplinem. 
Ks. Sychta jest też autorem kilku sztuk 
teatralnych o tematyce historycznej i 
obyczajowej: „Budzta spiącech”, „Dzewczę i 
miedza”, „Hanka sę żeni”, „Wesele 
kociewskie”. Skąd czerpał pomysły? Co było 
dla niego inspiracją? 
Inspiracją było życie i Kaszuby. Wujek chciał w 
tych sztukach zapisać obyczaje, które się 
zmieniają, przemijają, zwyczaje związane np. ze 
świętami, z weselem, porami roku. Wiedział, że 
czas niesie zmiany, więc trzeba to utrwalić, żeby 
można było później wszystko odtworzyć, 
odegrać. 

 Którą ze swoich sztuk najbardziej cenił? 
Lubił wszystkie, większość z nich widział na 
scenie,  brał udział w ich reżyserowaniu. W tych 
przedstawieniach często grali klerycy 
seminarium w Pelplinie. Lubił oglądać te sztuki, 
które do dziś są grane n, in. w Sierakowicach, 
Luzinie. 
Ks. Sychta malował akwarele, a także rysował  
karykatury.  Czy wiadomo, w jakich 
okolicznościach powstawały? Co najchętniej 
malował? Kogo najczęściej portretował? 
Malował przede wszystkim pejzaże, krajobrazy 
kaszubskie. Myślę, że była to forma odprężenia. 
Kiedy przystąpił do wydawania „Słownika”, 
malował ze względu na brak czasu coraz 
rzadziej. Rysowanie karykatur traktował jako 
formę zabawy, karykaturował przyjaciół, 
znajomych, rzadziej członków rodziny. Wujek 
miał dużo dystansu do siebie, dlatego karykatur 
często nie podpisywał, a np. rysował 
autokarykaturę.  
Praca naukowa, pisanie, malowanie, 
obowiązki duchownego i proboszcza. Jak ks. 
Sychta radził sobie z tym wszystkim? Kiedy 
znajdował na to czas? 
Zawsze znajdował czas na wszystko, co było dla 
niego ważne, czyli obowiązki proboszcza, a 
potem pracę nad słownikami. A w przerwach w 
pracy lubił wizyty gości, podczas wyjazdów do 
Warszawy w sprawach wydawniczych lubił 
wyjścia do teatru. Nie grał np. w karty, bo 
uważał, że to strata czasu. Zawsze szukał 
pożytecznych rzeczy. 
Czy zdarzały mu się chwile słabości, 
zdenerwowania, gorsze dni? 
Gorsze dni zdarzały się, ale rzadko. Kiedy 
zbliżały się terminy, np. oddania kolejnego tomu 
”Słownika”, denerwował się, czy zdąży. Jednak 
to zdarzało się rzadko. Lubił ludzi, szanował 
innych, był  otwarty i tolerancyjny, trudno go było 
zdenerwować. 
Ks. Sychta otrzymał różne nagrody za 
osiągnięcia w pracy naukowej, wyróżnienia, 
doktorat honoris causa. Czy wiadomo, co z 
tego cenił sobie najbardziej? 
Bardzo cenił sobie tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególnie cieszyły 
go też wszystkie wyróżnienia ze strony ziomków.  
Bardzo dziękujemy za przybycie na to 
niecodzienne spotkanie. Dotychczas 
czerpaliśmy wiedzę o ks. B. Sychcie z 
książek, teraz mieliśmy okazję zapytać Panią 
o wspomnienia związane z naszym Patronem. 
Dziękujemy za przybliżenie nam sylwetki tej 
niezwykłej osoby, dzięki której tak dużo 
wiemy o regionie. 

Oprac. Justyna Wołoszyk-Brzezińska
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OFERTA   EDUKACYJNA 

Zespół  Szkół  Publicznych nr 1 w Kościerzynie poza zajęciami objętymi planem nauczania zapewnia 

mnóstwo dodatkowych propozycji edukacyjnych. Kolejne roczniki uczniów pod kierunkiem nauczycieli 

wytrwale pracują i chętnie uczestniczą w licznych konkursach przedmiotowych kuratoryjnych i 

ogólnokrajowych, literackich, językowych, rocznicowych, artystycznych, ekologicznych i wielu innych, 

odnosząc sukcesy. Wszyscy mają świadomość, że zdobywanie wiedzy i inwestowanie w swoją edukację to 

szansa na własny rozwój, przyszłe ciekawe życie, realizowanie planów i spełnianie marzeń. Już wieki temu 

Seneka powiedział: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Oto co proponujemy młodym ludziom       

w czasie ich edukacji. 
 

 
Lekcja języka kaszubskiego podczas dnia otwartego szkoły 
 

Szkoła umożliwia naukę języka kaszubskiego, którego 
uczy się w ZSP nr 1 coraz większa liczba uczniów. 
Obecnie jest to 80 osób. Dzięki dodatkowej subwencji 
przekazywanej przez ministerstwo uczniowie – w 
ramach zajęć – korzystają z wyjazdów i otrzymują 
podręczniki do nauki. Zajęcia często prowadzone są 
w formie zabawy, jednocześnie rozwijając zdolności 
językowe i społeczne; uczą pracy w grupie i szacunku 
wobec  wartości wypracowanych przez pokolenie 
przodków.  

 
Sześcio- i siedmiolatki w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
2014/2015 

 
Ponadto proponujemy: 

 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, 

 naukę języków obcych z podziałem na grupy 
zaawansowania, 

 naukę gry w szachy, 

 zajęcia preorientacji zawodowej (przy współpracy 
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną), 

 zajęcia profilaktyczne (Marsz Przyjaźni, imprezy 
organizowane przy współpracy z MOPS, 
Sanepidem, policją i strażą miejską), 

 przeglądy artystyczne, festyny, koncerty i akcje  
charytatywne, 

 udział w akcjach społecznych i charytatywnych 
(WOŚP, Kaszubski KRWIObieg Uliczny),  

 wyjazdy do trójmiejskich teatrów (Teatr 
Muzyczny, teatr „Wybrzeże”, teatr „Miniatura”, 
Opera Bałtycka),  

 udział w spektaklach teatrów edukacyjnych (w 
Sali im. L. Szopińskiego), 

 zajęcia na pływalni. 
 

 
Świetlica z nowoczesnym wyposażeniem 
 

Co nas wyróżnia? 
 bogata tradycja szkoły, 

 osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach i 
zawodach sportowych, 

 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,  

 dwie pracownie komputerowe, 

 Izba Patrona, 

 nowoczesna hala sportowa i boiska (Orlik i 
kompleks lekkoatletyczny, sala do zajęć 
rytmicznych i tanecznych), 

 spotkania z ciekawymi ludźmi, zasłużonymi dla 
kultury regionu, 

 wystawy uczniowskich prac malarskich, szkolna 
galeria malarska, 

 udział w życiu kulturalnym miasta w ramach 
współpracy z Biblioteką Miejską, Szkołą 
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Muzyczną, Centrum Kultury Kaszubskiej 
„Strzelnica” w Kościerzynie, Kościerskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi 
Kościerskiej, 
 

 

Marsz Przyjaźni, czerwiec 2014 r. 
 

 zwiedzanie wystaw okazjonalnych w Ratuszu 
Miejskim, 

 sklepik, radiowęzeł, 

 opieka psychologa, pedagoga, logopedy, 
socjoterapeuty, 

 opieka medyczna,  

 możliwość spożywania obiadów w stołówce 
szkolnej. 

 
Występ zespołu tanecznego na kościerskim Rynku podczas imprezy 
charytatywnej, 26 kwietnia 2015 r.  

 

SZKOŁA  TO  NIE  TYLKO  NAUKA... 
 
Szkoła proponuje uczniom wiele różnych form zajęć pozalekcyjnych, a nauczyciele i  

wychowawcy organizują ciekawe spotkania i wyjazdy. Ich celem jest  nie tylko zabawa, 

ważne są też walory dydaktyczne i kształcące. Uczniowie uczą się wartościowego i  

aktywnego  spędzania czasu wolnego, kreatywności, tolerancji i  otwartości na świat,  

kształtują świadomość pomorskiej i  kaszubskiej tożsamości, poznają tradycje .

Nasz sposób na połączenie przyjemnego z 
pożytecznym to:  

 imprezy klasowe: spotkania wigilijne, andrzejki, 
wspólne zabawy,  

 dyskoteki    szkolne,    karnawałowe    bale     
przebierańców    dla    najmłodszych,    bale     
absolwentów,  

 tradycją szkoły stały się imprezy takie, jak:   
ślubowanie uczniów klas pierwszych, Imieniny     
Szkoły w rocznicę nadania imienia ks. dr. 
Bernarda     Sychty, Dzień Sportu, Dni Teatru, 
festiwal nauki, uroczyste pożegnanie     
absolwentów, Dni Otwarte, festyny,   

 wyjazdy do teatrów, filharmonii, opery,  kina i na 
wystawy,  

 spotkania ze znawcami i miłośnikami regionu i     
literatury kaszubskiej, 

 nauka języka kaszubskiego połączona z     
wycieczkami po regionie,  

 wystawy o tematyce regionalnej, wystawy prac     
uczniów,  

 wyjazdy edukacyjne do Sztutowa, Pelplina, 
Gniewu, Będomina, Helu, Puzdrowa,   
 

 
Bal karnawałowy, luty 2011 r. 

 

 imprezy sportowe,  
 koła zainteresowań: j. niemieckiego, j. angielskiego, 

polonistyczne, matematyczne, chemiczne, fizyczne,  
biologiczne, przyrodnicze, ekologiczne, plastyczne, 
dziennikarskie, podróżnicze, przedsiębiorczości, Koło 
Przyjaciół Ludzkiego Życia, konkurs  „Historyk Roku”, 
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Dzień Teatru, marzec 2014 r. 
 

 
Bal absolwentów, czerwiec 2015 r. 

Wycieczka do Berlina, maj 2015 r. 

Wycieczka do Wygonina, maj 2014 r. 
 

 

 wycieczki autokarowe, rowerowe i piesze, biwaki,      
wyjazdy do „zielonej” i „błękitnej” szkoły, kuligi,  

 
Jasełka, grudzień 2014 r. 
 

 Szkolne Koło Sportowe,  

 chór i zespół taneczny, 

 szkolne koło PCK, 

 szkolenie   i   egzamin   na   kartę   rowerową   i     
motorowerową,  

 szkolne   koło   LOP,   uczestnictwo   w    różnych     
przedsięwzięciach    ekologicznych,    np. zbiórka  
makulatury,   opakowań  aluminiowych i zużytych     
baterii  w  ramach  różnych akcji ogólnopolskich,  
badanie  czystości  wody,   

 udział   w   sejmikach   ekologicznych,   w   akcji     
Sprzątanie   Świata,   w   powitaniu   wiosny   i     
obchodach   Międzynarodowego   Dnia   Ziemi. 

W naszej  szkole każdy znajdzie coś d la  
siebie.  Tu n ie można s ię nudzić.  

 

 
Dzień Ziemi, kwiecień 2011 r. 
 
 

moja szkoła – moja szansa  
– moja przyszłość 
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KONCERTY, WYDARZENIA  POETYCKO - MUZYCZNE 
      

            

   Wieczornica  upamiętniająca  Zbigniewa  Herberta         
   

15 grudnia 2008 roku odbyła się wieczornica „We 
mnie jest płomień, który myśli”. Spektakl słowno – 
muzyczny zamykał obchody roku Z. Herberta; został 
przygotowany przez uczniów klas II i III gimnazjum. 
Scenariusz i stronę muzyczną opracowali nauczyciele: 
A.Kosznik, A. Kospał – Pawłowska i S. Tuszkowski. Przy 
blasku świec uczestnicy mogli zadumać się nad pełną 
uroku i różnorodności twórczością poety, wysłuchać 
pięknych kompozycji muzycznych i jednocześnie 
obejrzeć prezentację multimedialną związaną z tematem 
wieczornicy. Uczniowie gimnazjum po raz drugi 
przedstawili spektakl poetycko – muzyczny „Herbert” w 
Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego. Widzowie przyjęli 
występ naszych artystów z sympatią i życzliwością. 

 
 

 
Spektakl poetycko – muzyczny „We mnie jest płomień, który      
myśli”, grudzień 2008r. 

 
Koncert „Kocham cię, życie” 
 
 

15 marca 2009 roku w Sali Widowiskowej im. 
L. Szopińskiego zorganizowano koncert zatytułowany 
„Kocham cię, życie”. Odbył się on w ramach 

przypadających w tym miesiącu obchodów V 
Narodowego Dnia   Życia i  z  okazji  pięciolecia 
działalności Koła  
Przyjaciół Ludzkiego Życia w ZSP nr 1, 
prowadzonego przez katechetę Jędrzeja 
Abramowskiego. Dodatkowo koncert nawiązywał też 
do tematu ówczesnego roku duszpasterskiego: 
„Otoczmy troską życie”. Występ młodzieży gimnazjum 
miał być z jednej strony afirmacją piękna i wartości 
ludzkiego życia, zaś z drugiej sprzeciwem wobec 
rozprzestrzeniającej się cywilizacji śmierci. Widownia 
zgotowała młodym wykonawcom owację na stojąco. 

 

Koncert  „Żeby  Polska  była  Polską...” 
 

9 czerwca  2010 roku    w  szkolnej  stołówce  
odbył  się  niezwykły  koncert  zatytułowany „Żeby  
Polska  była  Polską” przygotowany przez panią 

Alicję Kosznik.  Uroczystość  zakończyła  ogłoszony  
przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  Rok    
Historii     Najnowszej.  Na  spotkanie  zaproszono  
rodziców, nauczycieli oraz  uczniów.  Gimnazjaliści  
zaprezentowali  nie tylko  piękne  wykonanie  
utworów, ale  też przybliżyli nam  historyczne 
wydarzenia  sięgające  1 września  1939 roku. 
Kolejne  ważne  dla  polskiego  narodu  daty  
przeplatane były   informacjami  historycznymi, a 
także  dotyczącymi  życia  społecznego.  Rozpoczęcie 
drugiej  wojny  światowej,  wydarzenia  w  lasku  pod  
wsią  Katyń  niedaleko  Smoleńska, kiedy  wojska  
niemieckie  odkryły  masowe  groby  oficerów  
polskich, wziętych  do  niewoli  przez  Sowietów  
jesienią  1939 roku, wybuch  powstania  w getcie 
warszawskim,  pomoc  Żydom (szczególne  zasługi  
Ireny Sendlerowej), strajki, stan  wojenny, zburzenie  
muru  berlińskiego, obrady „okrągłego  stołu”, 
pierwsze  wybory  samorządowe  -  to tylko  niektóre   
wydarzenia  niezwykle  istotne  dla  naszego  kraju, 
dla Europy, świata, o których  usłyszeliśmy  podczas  
uroczystości.  Wspomniano  również  o  innych  
ważnych  sprawach: w roku 1978 Polak – kardynał  
Karol  Wojtyła  został  papieżem, a  w  1979  roku  
przybył z pierwszą pielgrzymką  do  Polski. 
Historyczne  wydarzenia  przeplatały się  z  
ciekawostkami  o  wynalazkach, dzięki  którym  
ludziom  miało  się  lepiej  żyć. Oprócz  wiadomości  
historycznych  można  było  posłuchać  przepięknie  
zaśpiewanych  utworów ( „Dnia  pierwszego  
września”, „Ostatni  list”, „Pałacyk  Michla”, „Ballada  o 
Janku  Wiśniewskim”, „Mury”, „Psalm  stojących  w  
kolejce”, „Żeby  Polska”,  „Modlitwa”, „Świecie nasz”, 
„Zaproście  mnie  do  stołu”). Na  koniec  
usłyszeliśmy: „Historia – świadek  czasu, światło  
prawdy, życie  pamięci, nauczycielka  życia, 
zwiastunka  przyszłości. Tak  definiował historię  
rzymski  filozof  -  Cyceron. Musimy  pamiętać  o  
naszej  przeszłości, o tej  przeszłości, bez  której  nie  
sposób  wyobrazić  sobie  jakiejkolwiek  wartościowej  
i  sensownej  przyszłości.  
 

 
Koncert „Żeby Polska była Polską”, czerwiec 2010 r. 
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Niezwykły wieczór z Chopinem 
 

23 listopada  2010 roku w ZSP nr 1 odbyła się 
wieczornica pt. „O tym, co Polskę głosił”. Uroczystość 
została zorganizowana  na zakończenie 
obchodów Roku Chopinowskiego.  Zaproszonych 
gości (przybyli m.in. burmistrz Miasta Kościerzyna – 
Marcin Modrzejewski oraz przedstawiciele władz 
miasta), uczniów, rodziców i nauczycieli przywitała 
piękna scenografia  (czarny fortepian, zapalone 
świece) oraz muzyka kompozytora.   Przygotowany  
montaż słowno – muzyczny o sławnym Polaku 
przybliżył zebranym sylwetkę i twórczość  Chopina. 
Można było usłyszeć wiele ciekawych informacji o 
jego miejscu urodzenia, dzieciństwie, młodości, latach 
spędzonych na emigracji. Gimnazjaliści przytaczali 
wiele ciekawostek związanych  z Chopinem, który już  
w dzieciństwie przejawiał niezwykły talent, a w wieku 
17 lat określany był jako geniusz muzyczny. Jego 
twórczość – znana dziś na cały świecie –  nigdy nie 
była obojętna na losy kraju i trudne historyczne 
wydarzenia. W swojej  muzyce Chopin starał się być 
świadkiem  rozgrywających się wokół wydarzeń. O 
jednej z jego etiud (skomponowanej na wieść o 
wybuchu powstania listopadowego) inny znakomity 
kompozytor powiedział: „To armaty ukryte w 
kwiatach”. 

Niezwykły wieczór z Chopinem, listopad 2010 r. 
 

Wiadomości o Chopinie przeplatane były 
wierszami  oraz  piękną grą na fortepianie. Młodzi 
muzycy zaprezentowali najpiękniejsze utwory 
kompozytora.  „Jego muzyka jest słuchana i 
rozumiana na całym świecie, bo mówi o wartościach 
ogólnoludzkich” – powiedział jeden z gimnazjalistów. 
Usłyszeliśmy też, że Chopin miał niezwykły dar 
obserwacji, poczucie humoru, był pełen czaru, miał 
też giętki język. To on wypowiedział słowa : „Bardzo 
proszę cenzora/ Nie krępować mi  ozora”.  Uczniowie 
przeczytali  też nagrodzone limeryki, które napisali 
nasi gimnazjaliści w ramach konkursu  na limeryk o 
Chopinie. 
                Podczas całego spotkania  można było 
oglądać  - na telebimie – slajdy  przedstawiające 
 Chopina, jego rodzinę oraz miejsca, w których żył, 
tworzył.  Jedno ze zdjęć  pokazywało miejsce 
spoczynku serca Chopina, które na jego życzenie 
miało zostać po śmierci przewiezione do stolicy. 

Pomnik wielkiego Polaka odbudowano w powojennej 
Warszawie.   
                Na koniec głos zabrała pani dyrektor 
G.Nykiel, która podziękowała  za przygotowanie 
wieczornicy związanej z obchodami  Roku 
Chopinowskiego. Pani Halina Uchman z Kuratorium 
Oświaty wręczyła na ręce pani Marii Cyry materiały 
edukacyjne o Chopinie. Po spotkaniu  w holu szkoły 
na gości czekała kawa i słodki poczęstunek. 
 

Grudniowe jasełka 
 

21 grudnia 2010 roku w ZSP nr 1 można było 
obejrzeć jasełka przygotowane przez uczniów i 
nauczycieli.  Przedstawienie odbyło się w sali 
gimnastycznej, którą pięknie przystrojono choinkami.  
Pani Alicja Kosznik, która przywitała zebranych 
uczniów, powiedziała, że święta Bożego Narodzenia 
to czas wyciszenia, przemyśleń, zwolnienia tempa 
naszego życia.  Uczniom,  nauczycielom, rodzicom 
 złożyła  życzenia wszystkiego dobrego w życiu 
osobistym, wielu przyjaciół, wyrozumiałych 
nauczycieli, a pedagogom grzecznych uczniów.  
                Przesłaniem tegorocznych jasełek była 
chęć dotarcia do współczesnego człowieka  poprzez 
nawiązanie nie tylko do tradycji. Pomysłodawczyni  
przedstawienia, siostra Ilona, powiedziała: „Wszyscy 
ludzie z całego świata przychodzą oddać hołd 
Jezusowi. Witają Go tym, co mają: tańcem, śpiewem, 
swoimi radościami i smutkami. Każdy chce zaprosić 
Jezusa do siebie, do swojego kraju i prosić, by został 
z nimi i im błogosławił”. 

 
Grudniowe jasełka, 2010 r. 
 

Mali aktorzy w kolejnych scenkach 
przedstawiali narody, kraje i zwyczaje związane ze 
świętami.  Była  murzyńska wioska, Indianie, Japonki , 
mieszkańcy Indii, Grenlandii oraz oczywiście Polski.  
Przy prezentacji poszczególnych krajów pojawiały się 
tradycyjne stroje,  obyczaje – charakteryzujące 
wybraną część świata, tańce. W tle rozbrzmiewały nie 
tylko melodie związane z danym krajem, ale przede 
wszystkim kolędy, których słowa nawiązywały, np. do 
Afryki, Japonii czy Polski, którą  reprezentowali górale 
i Kaszubi.  Dzieci odśpiewały „Lulajże,  Jezuniu” w 
języku kaszubskim i zatańczyły tradycyjne polskie 
tańce.  Przedstawiciele różnych kontynentów 
śpiewem i tańcami powitali nowo narodzonego 
Jezuska. Piękny śpiew zaprezentowała też uczennica 
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gimnazjum – Kinga Maciągowska, która wystąpiła w 
roli Maryi. 
Na zakończenie tego świątecznego  przedstawienia 
wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do wspólnego 
śpiewania. Zabrzmiały słowa:  „Dzielmy się wiarą jak 
chlebem”.   
 

Przegląd artystyczny „Europo, witaj nam” 
 

W pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca 
2011 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 
przeglądzie artystycznym zatytułowanym „Europo, 
witaj nam”. Wybór tematu nie był przypadkowy. Ma 
związek z wielkim wydarzeniem, które czeka nas 1 
lipca 2011r., kiedy to Polska obejmie przewodnictwo 
w Radzie Unii Europejskiej, czyli tzw. prezydencję.   

Autorką scenariusza była pani Alicja Kosznik, 
stroną muzyczną zajął się pan Sławomir Tuszkowski. 
Uroczystość odbyła się w ramach ogłoszonego 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku 
szkolnego 2010/2011 – Rokiem Odkrywania 
Talentów. Gimnazjaliści z ZSP nr 1 przez kilka 
 tygodni przygotowywali piosenki, skecze i występy 
taneczne związane z różnymi krajami Europy. Na 
ekranie zwieszonym w sali gimnastycznej młodzież 
oglądała slajdy (przygotowane przez Macieja 
Majkowskiego),  które przedstawiały obrazy 
charakteryzujące dany region Europy: flagi 
poszczególnych krajów, krajobrazy, mosty, zabytki, 
zdjęcia piosenkarzy, zespołów, aktorów. 

Po odśpiewaniu przez uczniów klas IIIb i IIId 
hymnu „Europo, witaj nam” podróż po Europie 
rozpoczęła się od państw skandynawskich: Szwecji i 
Finlandii. Były piosenki m.in.  ABBY („Mamma Mia” w 
wykonaniu Aleksandry Adamkiewicz), Roxette 
(śpiewały dziewczęta z klasy IIe),  kadr z filmu 
„Potop”, ciekawostki związane z krajobrazem, 
klimatem, kulturą. 
Kolejno zaprezentowano Danię – kraj autora 
najpiękniejszych baśni, Hansa Christiana Andersena; 
Belgię – jedno z najmniejszych państw europejskich, 
którego stolica – Bruksela – jest jednocześnie „stolicą” 
Unii Europejskiej; Holandię – kraj znany z licznych 
kanałów, wiatraków i  rowerów.  Odwiedziliśmy też 
Francję i Paryż – najbardziej romantyczne miasto 
świata, miasto zakochanych. Wiązankę pięknych 
piosenek francuskich zaśpiewała Julia Szczypior,  a 
utwór „Pod niebem Paryża” – Weronika Dargacz. 
Oklaskami nagrodzono też Aleksandrę Słomską, która 
grała kankana. Publiczność zgromadzona w sali 
obejrzała pokaz najnowszej mody paryskiej 
przygotowany przez dwa domy mody: klasę IIa  i  Ic. 
W związku z tym, że Francja to również doskonała 
kuchnia, klasy Ia i Ib przygotowały degustację. W 
podróży po Wielkiej Brytanii towarzyszyły nam m.in. 
piosenki Beatlesów („Yesterday” zaśpiewała Agata 
Data),  utwory: „Kiedy tęsknię” z repertuaru Roda 
Stewarta w wykonaniu Kingi Maciągowskiej, „Shape 
of my heart” Stinga (zaśpiewała Oliwia Aszyk), „Sweet 
Dreams” grupy Eurythmics (w wykonaniu Eweliny 
Stefańskiej). Martyna Gostomska i Klaudia 
Jankowska pięknie zatańczyły. Uczniowie udali się 

również do Irlandii,  słonecznej Hiszpanii, do Włoch. 
Piosenkę „Felicita” zaśpiewały Agata Data i Natalia 
Ceplin, które specjalnie na ten występ nauczyły się 
śpiewać po włosku. 
W kolebce europejskiej cywilizacji – w Grecji – 
gimnazjalistów przywitał cały panteon greckich bogów 
znanych z mitologii. Dziewczęta z klasy IIe zaśpiewały 
piosenkę „Dzieci Pireusu”, a uczniowie z klasy IId 
zatańczyli zorbę – taniec, który jest wyrazem 
niezatapialnego optymizmu i radości życia. Wszyscy 
włączyli się do wspólnej zabawy. 
Była też wyprawa do  czeskiej Pragi i spotkanie 
zabawnego Jożina z bażin (wykonanie utworu „Jożin 
z bażin” przez dziewczęta z IIf). Piosenkę „Malowany 
dzbanku” zaśpiewała po czesku Kinga Maciągowska. 
Na Ukrainę przeniosła wszystkich pięknie zaśpiewana 
przez Maję (absolwentkę naszego gimnazjum) i jej 
brata Marcina Zwarę „Dumka na dwa serca”. 
Na koniec tej niezwykłej podróży wróciliśmy do Polski. 
Klasa IIIe wykonała piosenkę „Makumba”. „Dzisiaj 
Europa jest ojczyzną wielu narodów. Zmienia się i 
nasze społeczeństwo. Coraz więcej wśród nas 
obcokrajowców, którzy – z różnych powodów – 
wybrali Polskę za swoją drugą ojczyznę” – 
usłyszeliśmy od prowadzących uroczystość (Tomka 
Lidzbarskiego, Darii Abramowskiej, Agaty Szulpin). 
 

 
Przegląd  artystyczny  „Europo, witaj nam”, 21 marca 2011 r. 
 
 

Obchody Dnia Patrona 
 

30 marca 2011 roku w sali gimnastycznej 
odbył się krótki koncert związany z obchodami Dnia 
Patrona.  Już od wielu lat dzień ten wpisany jest do 
kalendarza imprez szkolnych na 21 marca (data 
urodzin ks. dr. Bernarda Sychty oraz data nadania 
szkole jego imienia). Uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum zaprezentowali swe umiejętności wokalne 
i aktorskie, przedstawiając sceny z porannego życia 
młodego człowieka na podstawie tekstu Tomasza 
Fopke „ESEMESE do Pana Boga” oraz śpiewając 
piosenki znanych polskich artystów w przekładzie na 
język kaszubski.  
Ponadto szkolna widownia miała okazję poznać 
regionalne nazwy miesięcy oraz ich pochodzenie, jak 
również wysłuchać kilku zabawnych dowcipów w 
języku kaszubskim. Reżyserem, organizatorem 
koncertu oraz tłumaczem tekstów piosenek była pani 
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Iwona Makurat.  Aranżacje muzyczne przygotował 
pan Sławomir Tuszkowski.  

 

 
Obchody Dnia Patrona, 30 marca 2011 roku 
 

Bożonarodzeniowe przedstawienie "Czwarty król" 
 

21 grudnia  2011 roku w pięknie przystrojonej 
sali gimnastycznej uczniowie, nauczyciele i rodzice 
mogli obejrzeć świąteczne przedstawienie „Czwarty 
król”. Tegoroczne jasełka wypełnione zostały 
występami tanecznymi i wokalnymi. W tytułowego 
króla wcieliła się uczennica szkoły podstawowej  A. 
Kujach .  Tytułowy  bohater  spotykał  w czasie swej  
wędrówki marynarzy, groźnych piratów, więźniów,  
mikołajów,  aniołki i  prowadził  z nimi słowno –  
muzyczne  rozmowy na ważne tematy. „Czwarty król 
wyruszył za gwiazdą ze Wschodu. Chciał odnaleźć 
Króla, Boga wszystkich ludów” i wskazać ludziom 
drogę, którą powinni podążać, by ten świąteczny 
okres był czasem pojednania, przebaczenia i 
serdecznej atmosfery. 

Wykonawcom akompaniował p. S.Tuszkowski 
wraz z  chórem i podopiecznymi, grającymi na 
gitarach. Uwagę przykuwały  starannie 
zaprojektowane stroje, w których wystąpili  uczniowie. 

Inicjatorkami tego niezwykłego 
przedstawienia były siostry katechetki (s. Ilona i s. 
Faustyna), uczące religii w naszej szkole. 
 

Zimowy koncert 
 

26 stycznia 2012 roku w sali gimnastycznej 
ZSP nr 1 odbył się koncert zatytułowany „Święta, 
zima, śnieg…” Dzień wcześniej ten sam program 
mogli też obejrzeć rodzice oraz wszyscy przyjaciele 
szkoły. Koncert podsumował okres świąteczno-
noworoczny i miłą muzyczną imprezą zakończył I 
semestr. Pani Alicja Kosznik (organizatorka koncertu) 
zaprosiła uczniów do wysłuchania piosenek o 
tematyce świątecznej i zimowej. 

W programie znalazło się kilkanaście 
przebojów znanych z radia i telewizji. Usłyszeliśmy 
piosenki m. in. z repertuaru M. Rodowicz („Pastorałka 
dla bałwanów”), E. Flinty („Mikołaj jedzie tu znów”), B. 
Crosby’ego („Białe święta”), E. Górniak („Pada 

śnieg”), a także kilku zespołów: FEEL („Gdy Wigilia 
jest”), Czerwone Gitary („Jest taki dzień”, „Gwiazda na 
kiju”), Perfect („Bóg narodzi się”), Arka Noego 
(„Świeć, gwiazdeczko, świeć”), De Su („Kto wie, czy 
za rogiem”), Blue Cafe („Świąteczna muza”). W 
koncercie wystąpili uzdolnieni muzycznie uczniowie 
naszej szkoły, którzy zagrali m. in. na gitarze (Martyna 
Gostomska, Jakub Jereczek, Szymon Masiak, 
Chrystian Niemczyk, Aleksandra Słomska, Wiktoria 
Toczek), akordeonie (Michał Błaszczyk), harmonijce 
(Norbert Czekała) i flecie (Ewelina Turzyńska). 
Prowadzące uroczystość Paulina Dziemińska, Żaneta 
Ziegert i Klaudia Konk recytowały fragmenty wierszy i 
zapowiadały występy kolejnych wykonawców, wśród 
których były Aleksandra Adamkiewicz, Dominika 
Chylak, Aleksandra Kujach, Ewelina Stefańska, 
Paulina Ziomkowska, Oliwia Aszyk, Sandra Kobiela, 
Rozalia Szulc, Agata Kujach, Sara Leszczyńska, 
Aleksandra Kropidłowska, Dagmara Lorbiecka, Alicja 
Cyrzan, Natalia Czaja, Julia Lipska, Oliwia Patoka, 
Julia Kowalska, Wiktoria Kosznik, Julia Jankowska, 
Dominika Kobiela, Natalia Dorawa, Katarzyna 
Peplińska. Wykonawcom towarzyszył chór. Na 
zakończenie P. Ziomkowska zaśpiewała radosny 
utwór z repertuaru Skaldów pt. „Z kopyta kulig rwie”. 
Ta piosenka przypomniała o zbliżających się feriach i 
zabawach na śniegu. 

Oprawę muzyczną koncertu przygotowali 
nauczyciele muzyki: Sławomir Tuszkowski i Mariusz 
Olszewski, a oprawę plastyczną wykonali 
nauczyciele: Lucyna Nadolska, Sylwia Wienke, 
Karolina Rekowska, Mariusz Apostel.  
 

„Jesienny koncert najskrytszych marzeń”  
z okazji Dnia Nauczyciela 

 

12 października 2012 roku w sali 
gimnastycznej szkoły z okazji Dnia Nauczyciela odbył 
się  przepiękny „Jesienny koncert najskrytszych 
marzeń”. Pomysłodawczyni koncertu – pani Alicja 
Kosznik – zaprosiła uczniów, nauczycieli oraz 
pracowników szkoły na muzyczne życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. 

Zanim szkolni artyści zaśpiewali, młodzież 
mogła posłuchać kilku faktów dotyczących historii  
tego święta. Prowadzący uroczystość – Weronika 
Kentner i Marcin Pfeiffer - zachęcili do wysłuchania 
znanych przebojów. Na początku usłyszeliśmy 
utwór „Piechotą do lata” w wykonaniu Sandry 
Kobieli, „Our last summer”, który zaśpiewała Rozalia 
Szulc, Ania Miszczak oraz uczniowie z klasy IIIc.  
Część piosenek utrzymana była w tonacji spokojnej, 
melancholijnej, by podkreślić jesienny nastrój, w który 
wprowadziły nas Dominika Chylak i Paulina 
Ziomkowska, wykonując piosenkę „Remedium”. 
Uczniowie szkoły podstawowej  opowiedzieli z kolei o 
swoich marzeniach, śpiewając o nich w 
piosence „Dozwolone od lat 18”. Niezwykle 
uzdolniona uczennica naszej szkoły Aleksandra 
Kujach której towarzyszyły koleżanki z klasy VIc)  też 
zaśpiewała  o  marzeniach w kolejnych  
utworach:  „Damą być” i „Droga do kariery”. O tym, że 
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warto marzyć, przekonywali  następni uczestnicy 
koncertu: Sara Leszczyńska z piosenką „Rzeka 
marzeń”, Julita Ronkowska  z utworem „Skrzydlate 
ręce”.Potem  mogliśmy usłyszeć jeszcze raz 
Dominikę Chylak, która zaśpiewała  „Pocałuj 
noc”, Paulinę Ziomkowską („Tyle tego masz”) oraz 
Dominikę, Sandrę  oraz Paulinę w piosence „Małe 
szczęścia”. 

Na zakończenie tego niezwykłego koncertu 
wszyscy jeszcze raz otrzymali życzenia spełnienia 
najskrytszych marzeń, a nauczyciele życzenia 
wszystkiego, co najlepsze, oraz satysfakcji z 
wykonywanej pracy. Oprawę muzyczną koncertu 
przygotował pan Sławomir Tuszkowski. 

 

 
„Jesienny koncert najskrytszych marzeń” z okazji Dnia Nauczyciela, 
12 października 2012 roku 
 

Bożonarodzeniowe jasełka 
 

19 grudnia  2012 roku w szkolnej sali 
gimnastycznej wystawiono świąteczne jasełka dla 
uczniów, nauczycieli, rodziców i gości. Tegoroczne 
bożonarodzeniowe przedstawienie wypełniły bajkowe 
postacie. Do stajenki przybyli: Jaś i Małgosia, 
Dziewczynka z zapałkami, Pinokio, Kopciuszek, 
Czerwony Kapturek, Smerfy, Calineczka. 
 Bohaterowie ze znanych wszystkim bajek pięknie 
śpiewali i tańczyli, a sala wypełniła się radosną 
muzyką. W rolę Maryi wcieliła się Aleksandra Kujach, 
która pięknym śpiewem zachęcała kolejne postacie, 
aby przyszły do stajenki. 

 

Bożonarodzeniowe jasełka, 19 grudnia 2012 roku 

 

Młodzi aktorzy  - poprzez teksty  utworów - pokazali, 
co w życiu jest najważniejsze: drugi człowiek, prawda, 
pracowitość, rodzina, szacunek, miłość. 
Nasi aktorzy wystąpili również 6 i 7 stycznia w 
wypełnionej po brzegi Sali Widowiskowej im. L. 
Szopińskiego. Także tam ich bożonarodzeniowe  
przedstawienie  nagrodzono wielkimi brawami. 
Jasełka przygotowały siostry katechetki: s. Ilona i s. 
Faustyna wraz z nauczycielami: p. Aliną Tecą, p. 
Bożeną Peplińską, p.Sabiną Tkaczyk, z pomocą p. 
Doroty Piesik i p. Barbary Gostomskiej. 
Wykonawcom akompaniował p. S. Tuszkowski wraz z 
chórem i solistkami. 
 

Przedstawienie misyjne w Pelplinie 
 

19 października 2013 r. grupa uczniów naszej 
szkoły wraz z siostrami katechetkami i nauczycielami: 
p. B. Peplińską, p. S. Tkaczyk, p. D. Piesik wyjechała 
do Pelplina z przedstawieniem misyjnym w ramach 
Spotkania Parafialnych Ognisk Misyjnych Diecezji 
Pelplińskiej. Przedstawienie odbyło się w katedrze 
pelplińskiej zapełnionej po brzegi dziećmi z Kół  
Misyjnych naszej diecezji. 
Uczniowie wcielili się w przedstawicieli różnych ras i 
kolorów skóry: byli Murzyni, Indianie, Eskimosi, 
Japonki, Hinduski. Śpiewem i tańcem wyrazili 
potrzebę i radość głoszenia Ewangelii całemu światu. 
 

 
Przedstawienie misyjne w Pelplinie, 19 października 2013 roku 
 

Bożonarodzeniowe przedstawienie  
"Świąteczny nadszedł czas" 

 

W grudniu 2013 roku uczniowie naszej szkoły 
pod kierunkiem s. Ilony, s. Faustyny oraz 
wychowawców przygotowali jasełka. Zgromadzeni w 
sali gimnastycznej uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni goście mogli 
podziwiać roztańczone dzieci. W tegorocznym 
przedstawieniu uczniowie w pięknych strojach 
zaprezentowali, jak wszystko dookoła raduje się, bo 
zbliża się niezwykły czas – Boże Narodzenie. Na 
szkolnej scenie można było zobaczyć m.in. anioły, 
śnieżynki, Mikołajów, a także Kaszubów. Młodzi 
tancerze pokazali, że świąteczny czas zawsze 
wypełniony jest radością. 
12 stycznia 2014 roku to niezwykłe widowisko mogli 
też obejrzeć mieszkańcy Kościerzyny. Uczniowie ZSP 
nr 1 zatańczyli w Sali Widowiskowej im. 
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L.Szopińskiego podczas imprezy zorganizowanej 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział w 
Kościerzynie. Jej celem była m.in. promocja bajek 
Juliana Tuwima wydanych w języku kaszubskim. 
Z kolei 14 stycznia jasełka zaprezentowano uczniom 
kościerskich szkół, a także członkom Fundacji 
„Sprawni inaczej”, mieszkańcom i opiekunom Domu 
Opieki Społecznej z Bielawek i Pelplina. 
 

 
Bożonarodzeniowe przedstawienie "Świąteczny nadszedł czas" 
 

Bawmy się w teatr, czyli Szkolny Dzień Teatru 
 

27 marca 2014 roku po raz pierwszy odbył się 
w naszej szkole Dzień Teatru. Przez ostatnie tygodnie 
uczniowie kilku klas szkoły podstawowej z wielkim 
entuzjazmem przygotowywali się do występu. 
Pomagali im w tym wychowawcy i nauczyciele, którzy 
pełnili funkcję reżyserów: Alicja Hołdys, Krystyna 
Fleszar, Paulina Głodowska, Ewa Lewandowska, 
Karmelita Jóźwik, Lucyna Nadolska, Hanna 
Szymkowiak, Mariola Korpalska, Alicja Wessołowska, 
Honorata Guździoł, Alicja Kosznik.  
W czwartek od rana na zaimprowizowanej scenie 
występowały kolejne klasy. Były symboliczne 
dekoracje i rekwizyty, a także kulisy, które sugerowały 
prawdziwy teatr. Wszyscy występujący mieli piękne, 
pomysłowe stroje, więc już samo ich pojawienie się 
na scenie budziło zainteresowanie. Młodzi aktorzy 
mogli wykazać się swoimi zdolnościami, odtwarzając 
role księżniczek i królewiczów oraz innych bohaterów 
znanych baśni i historyjek, w tym krasnoludków i 
różnych zwierząt. 
Na pierwszej lekcji uczniowie klasy Vc pokazali 
„Przygodę Biedronki” (uczniowie sami napisali tekst 
piosenki, którą wykonali na zakończenie), a IVa – 
„Gadułę Muchę”. Na kolejnych lekcjach wystąpili 
uczniowie klasy IIIb („O dwunastu 
braciach”), IIIc (uwspółcześniona baśń „Jaś i 
Małgosia”), Ia („Jak Śnieżka krasnali nie posłuchała i 
co z tego wynikło”), IIc („Spotkania 
bajek”), IVc („Królewna Śnieżka” – scenariusz Ani 
Czajkowskiej z klasy IVc), VIb (współczesna wersja 
„Kopciuszka”). Inscenizacje były zabawne i często 
pouczające. Już teraz wszyscy wiedzą, że owoce 
trzeba myć przed jedzeniem, a „gadułę można 
zmienić, jeśli ktoś ją doceni”.  

Wszyscy występujący zasługują na uznanie. 
Dzieci wspaniale grały swoje role, a liczna grupa 
wykazała się prawdziwym talentem aktorskim. Ładnie 

mówili swoje kwestie, śpiewali i tańczyli. Ani śladu 
tremy. Występy sprawiły dzieciom dużo radości i 
wzbudziły ogromne zainteresowanie szkolnej 
społeczności. Przedstawienia oglądali uczniowie, 
nauczyciele, a także rodzice. Ponieważ nie wszyscy 
chętni mogli być obecni, przedstawienia zostaną 
pokazane ponownie (m.in. podczas dnia otwartego 
szkoły). 
Z okazji Dnia Teatru swoje projekty edukacyjne 
przedstawili uczniowie klasy IIIa (teatr kukiełkowy) i 
IIIe (teatr antyczny), a uczniowie klasy IIe gimnazjum 
przygotowali „Zabawę w teatr”. W scenariuszu 
wykorzystano motywy ze znanych lektur („Balladyna”, 
„Romeo i Julia”, „Zemsta”), ale w żartobliwych 
współczesnych adaptacjach. 

Podczas Dnia Teatru zadebiutował też 
szkolny zespół wokalno-taneczny. Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych i klas I-III pod kierunkiem pani Joanny 
Radtke ćwiczyły od września. Na swój pierwszy 
występ przygotowały układ do piosenek „Laleczka z 
saskiej porcelany”, „Biedroneczki są w kropeczki” i 
„Waka Waka”, a także zatańczyły zorbę. 
 

 
Bawmy się w teatr, czyli Szkolny Dzień Teatru, 27 marca 2014 roku 
 

Bożonarodzeniowe  przedstawienie 
 

W grudniu 2014 roku zespół wokalno – 
taneczny pod kierunkiem pani Joanny Radtke 
przygotował jasełka „Magia Gwiazdki”, które 
ukazywały zabieganie życiem codziennym. 
Zapracowany człowiek miał okazję poczuć magię 
Świąt. Podczas jasełek można było obejrzeć 
wspaniałe zdolności taneczne uczniów, np. w „Tańcu 
na lodzie”, „Mikołajkach”, „Śnieżynkach”, 
„Gwiazdeczkach”. Inscenizację uświetniła swoim 
śpiewem Katarzyna Piesik, narratorką była Wernika 
Szymkowiak, a zapracowanym człowiekiem –  Jan 
Szymkowiak. 
            W drugiej części występu młodzi aktorzy 
przedstawili tradycje świąt Bożego Narodzenia, które 
pielęgnuje się na Kaszubach. Uczniowie pod 
kierunkiem pani Barbary Gostomskiej i pani Karmelity 
Jóźwik wcielili się w rolę kolędników odwiedzających 
domostwa w Wigilię. Pojawili się m.in. Gwiazdor, 
Dziad z Babą, kominiarz, bocian przynoszący 
szczęście, Żyd z niedźwiedziem mającym przynieść 
siłę i urodzaj oraz Diabeł.  Przebierańcy podczas 
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odwiedzin w domach rozrabiają i psocą. Za kolędę 
otrzymują pieniądze lub przysmaki. 
Dzięki tej inscenizacji widzowie mogli wrócić do 
korzeni i poznać obyczaje kaszubskie związane z 
odwiedzinami domów przez tak zwaną Gwiazdkę. To 
piękne bożonarodzeniowe przedstawienie mogli 
obejrzeć zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i 
uczniowie. 
 

 
Bożonarodzeniowe  przedstawienie, grudzień 2013 rok 
 

Koncert „Dla Piotrusia” 
 

21 marca 2015 (sobota) był wyjątkowym 
dniem. W Sali im. L. Szopińskiego odbył się koncert 
charytatywny ”Dla Piotrusia”, którego organizatorami 
była dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w 
Kościerzynie oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum 
nr 1 pod kierunkiem Aleksandry Meger i Marioli 
Czajkowskiej. 

Przebieg i forma koncertu to pomysł 
młodzieży: przewodniczącej samorządu Wiktorii 
Walińskiej oraz jej zastępcy Julii Matuszkiewicz. 
Uczennice zajęły się też prowadzeniem całego 
wydarzenia. Wystąpili wykonawcy związani z naszą 
szkołą: zespoły Last Minute, Defeated, Jahway, Henio 
i Nula, wokaliści: Paweł Ruszkowski, Alina Bajonczak, 
Jan Stroynowski przy akompaniamencie Aleksandra 
Narkuna; koncert zakończył się występem Szymona 
Sutora oraz muzyków projektu „Tribute to Niemen”. 

Atmosfera tego wieczoru była wyjątkowa, a 
cały koncert z pewnością na długo pozostanie w 
pamięci wszystkich jego uczestników. 
 

 
Koncert „Dla Piotrusia”, 21 marca 2015 roku. Przy fortepianie 
Szymon Sutor, absolwent Gimnazjum nr 1 
 
 
 
 
 

Czytać każdy może … 
 

 

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,  
a biblioteka to świątynia jego myśli” 

      (Cycero)

Swoją działalność nasza biblioteka szkolna 
rozpoczęła już od pierwszego dzwonka, tj. 2 września 
1985 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. dr. 
Bernarda Sychty. Pierwszymi pracownikami, a 
zarazem organizatorkami tego miejsca były Teresa 
Stiepanow i  Anna Zimmermann.  

We wrześniu 1985 roku stan księgozbioru 
biblioteki wynosił 2840 woluminów, głównie dzięki 
zaangażowaniu ówczesnego dyrektora szkoły 
Jerzego Pawłowskiego. Pierwszą książką przyjętą do 
naszej biblioteki (odnotowaną w księdze 
inwentarzowej pod nr 1) było jubileuszowe wydanie 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.  
 Początkowo praca biblioteki nastawiona była 
przede wszystkim na dalsze rozbudowywanie 
księgozbioru i jego opracowywanie. Książki 
kupowano z różnych funduszy: szkolnego, Rady 
Rodziców, z pieniędzy uzyskanych np. z prowizji za 
zakupione podręczniki. 

 W marcu 1994 roku czytelnia została 
zaopatrzona w telewizor i video, a w 2000 roku 
biblioteka wzbogaciła się o komputer z dostępem do 
Internetu. Od tej chwili mogły rozpocząć się prace 
nad komputeryzacją biblioteki. 
 W związku z realizacją projektu Internetowe 
Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach 
Szkolnych i Pedagogicznych (finansowanego ze 
środków MEN i Europejskiego Funduszu 
Społecznego) w miejscu, gdzie dotąd znajdowała się 
czytelnia, 22 kwietnia 2006 roku oficjalnie otwarto 
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 
W 2008 roku wdrożono nowszą wersję programu 
komputerowego do opracowywania zbiorów 
bibliotecznych MOL Optivum. 
 Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 14 177 
woluminów. Oprócz książek dostępne są także 
czasopisma dla uczniów i nauczycieli. W przeciętnym 
dniu nauki wypożyczalnię odwiedza średnio 60 
uczniów. Organizacją i prowadzeniem biblioteki 
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dzisiaj zajmują się panie Beata Jansen i Barbara 
Gostomska. 
 Rokrocznie biblioteka szkolna podejmuje 
wiele różnorodnych działań promujących bibliotekę i 
motywujących do czytania książek.  
Do najciekawszych inicjatyw można zaliczyć: 
 

Pasowanie na czytelnika 
Głównym celem tej uroczystości jest 

zachęcanie najmłodszych uczniów do odwiedzania 
biblioteki. Jednym z punktów spotkania jest przyjęcie 
uczniów klas I w poczet czytelników. 

Pasowanie na czytelnika, luty 2013r. 

 
Obchody Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych 
 

Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na rolę 
biblioteki w życiu szkoły, w nauce, a także rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych. Każdego roku pracy 
biblioteki przyświeca inne hasło( 2010r. – „ Biblioteki 
szkolne – pełen obraz”, 2011r. – „Różnorodność, 
energia, wyzwania – oto jest biblioteka”, 2012r. – „ 
Biblioteki szkolne przygotowują uczniów do życia”, 
2013r. –    „Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości”). Obchodom 
uroczystości towarzyszą liczne atrakcje np.: 
konkursy, prezentacje multimedialne, quizy, wystawy 
książek, spotkania autorskie, plebiscyty, wieczorki, 
itp. 
 
 

 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, październik 2011 r. 

 

Wojewódzki Konkurs Czytelniczy 
„Podróże z książką” 

 

Od pierwszej edycji konkursu uczniowie naszej szkoły 
byli laureatami, a w 2014r. uczennice: Natalia Dorawa 
i Daria Kreft zajęły I miejsce.  

 
 

 

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „Podróże z 
książką”,2013r. 

 

Światowy Dzień Głośnego Czytania 
 

W tej niezwykle ważnej akcji, rozpoczętej w 
2011r., uczniowie oraz dorośli głośno czytają książki 
dla dzieci i młodzieży. Za udział w akcji LitWord  
(organizacji, która propagując ideę głośnego czytania, 
jednocześnie przypomina o powszechnym prawie do 
edukacji i nawołuje do walki z analfabetyzmem) 
naszej szkole przyznano certyfikat.  

 

 
Światowy Dzień Głośnego Czytania, marzec 2012 r. 

 
 

Spotkania z pisarzami 
 

Uczniowie poznali twórczość Grzegorza 
Kasdepke, Wioletty Piaseckiej i Anny Rydel, Wandy 
Chotomskiej i Tomasza Fopke. 
Pracownicy biblioteki wspólnie z nauczycielami 
organizują różne  przedstawienia i wieczorki poetycko 
– muzyczne. Zorganizowano również wiele 
konkursów, które dotyczyły znajomości 
przeczytanych książek, rozpoznawania bohaterów 
literackich, projektowania zakładek, logo biblioteki, 
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tworzenia wierszy, recenzowania książek i 
wzorowego czytelnictwa. Uczniowie wykonują prace 
plastyczne ilustrujące treść wysłuchanych utworów 
literackich.      
W ramach współpracy z Biblioteką Miejską i 
Biblioteką Pedagogiczną w Kościerzynie uczniowie 
uczestniczą w spotkaniach promujących nasze 
miasto i biorą udział w lekcjach bibliotecznych.  
 

 
Spotkanie z p. Tomaszem Fopke,  październik  2009 r. 
 

            

                          MŁODZI   EKOLODZY 
 

Uczniowie ZSP nr 1 bardzo chętnie uczestniczą w różnych akcjach i konkursach ekologicznych, których 

celem jest zainteresowanie młodych ludzi ochroną środowiska. Nasi uczniowie zdobywają wiele nagród i 

wyróżnień. Oto niektóre z akcji, które przeprowadzono  pod kierunkiem nauczycieli: Kazimiery Lidke, 

Beaty Chwarzyńskiej,   Marii Werochowskiej, Hanny Plichty, Bożeny Tomaczkowskiej. 
 

 
ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH 

„Pogromcy elektrośmieci” 
 

 We wrześniu 2009 roku nasza szkoła przystąpiła do 
II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego 
związanego z informowaniem, jak postępować ze 
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 
Konkurs pod hasłem „Unikaj – Używaj ponownie – 
Utylizuj” był organizowany przez Europejską Platformę 
Recyklingu oraz Polską Organizację Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego. ZSP nr 1 
reprezentowało dziesięcioro gimnazjalistów z kl. II. 
Nasza szkoła zajęła 12 miejsce w kraju (w konkursie 
uczestniczyło 59 zespołów). Podczas akcji zebrano 
17.280 kg ZSEE.  
 

 

"Pogromcy Elektrośmieci", marzec 2010r.  
 

 Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, zespół 
„Pogromcy Elektrośmieci II” brali również  udział w 
Ogólnopolskim Konkursie „Dobre rady na 
elektroodpady". Program był prowadzony w ramach 
kampanii edukacji ekologicznej AURAEKO 

Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i 
Elektronicznego S.A. 
 

 27 listopada 2010 roku w Zespole Szkół Publicznych 
nr 1 w Kościerzynie już po raz drugi odbyła się zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(ZSEE) w naszym mieście. Akcje przeprowadzili 
uczniowie Gimnazjum nr 1 – zespół „Pogromców 
 elektrośmieci”. Sprawami organizacyjnymi 
związanymi z rozpropagowaniem akcji i odbiorem 
zebranych elektrośmieci zajął się Urząd Miasta 
Kościerzyna. 

 

 16 kwietnia 2011 odbyła się w naszej szkole zbiórka 
zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. 
Zebraliśmy ponad 6 ton elektroodpadów. 
W dniu 10 marca 2012 roku na parkingu przy naszej 
szkole odbyła się zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. 
Zebrano 3617 kg elektroodpadów ( telewizorów – 73 
szt., monitory, komputery, czajniki elektryczne, 
odkurzacze, aparaty telefoniczne i wiele innego 
różnorodnego, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego). 
 

 10 grudnia 2012 r. po raz szósty  odbyła się w naszej 
szkole zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz zużytych baterii. Akcję 
przeprowadził zespół Eko-Atis, w ramach V edycji 
konkursu „DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI”. Udało 
się zebrać 4613 kg sprzętu. 
 

 Sukcesem uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 1 
zakończył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny 
"Drugie Życie Elektrośmieci". W konkursie 
rywalizowało 68 zespołów z całego kraju. Nasi 
uczniowie w II etapie konkursu wywalczyli II miejsce, a 
w podsumowaniu całego konkursu IV miejsce. 
Zwycięskie zespoły wraz z opiekunami zostały 
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zaproszone na uroczystą galę, która odbyła się w 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 6 
czerwca 2012 r. 
 

 
Pogromcy elektrośmieci II, kwiecień 2011r. 
 

 
Zespół Eko-Atis, grudzień 2012r. 
 

 9 marca 2013 roku uczniowie klas drugich 
Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie (zespół Eko-Atis) 
przeprowadzili zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych baterii. Akcja odbyła 
się w ramach V edycji konkursu „DRUGIE ŻYCIE 
ELEKTROŚMIECI”. Tym razem uczniowie zebrali 3 
702 kg elektrośmieci i 25 kg zużytych baterii. 
 

 
Zespół Eko-Atis podczas zbiórki surowców wtórnych, 
marzec 2013r. 
 

 18 czerwca 2014r. w Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie odbył się VI finał ogólnopolskiego konkursu 
ekologicznego „DOBRE RADY NA 
ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 
2014”, pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Uczniowie klas drugich Gimnazjum nr 1 w 
Kościerzynie – zespół WINEKO zajął 1 miejsce w 
konkursie. 
 

 20 marca 2015 roku w szkolnej stołówce odbył się 
festyn przygotowany przez uczniów 
tworzących zespół o nazwie  „EkoWymiatacze”. 
Gimnazjaliści zorganizowali tę niezwykłą imprezę w 
ramach konkursu o nazwie „Drugie życie 
elektrośmieci i baterii”. Celem konkursu jest 
podniesienie stanu świadomości ekologicznej 
społeczeństwa w zakresie prawidłowego 
postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym oraz 
zwiększenie ilości zbiórki tego sprzętu. 
 

 
Grupa "EkoWymiatacze", marzec 2015r. 
 

 Od trzech lat w naszej szkole trwa zbiórka 
nakrętek. Cel tej akcji to pomaganie chorym dzieciom. 
Nakrętki zbierane są w całej Polsce. Nasza szkoła 
włącza się do akcji, by chociaż częściowo wesprzeć, 
np. koszty leczenia chorych dzieci, zakup wózka 
inwalidzkiego, rehabilitację. Oprócz tego zbiórka ta ma 
na celu ochronę środowiska, uczy też segregacji 
odpadów. Rocznie zbieramy 700-800 kilogramów 
nakrętek, które przekazywane są do recyklingu. 
 

 
Nakrętki przygotowane do sprzedaży, luty 2013r. 
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 W roku szkolnym 2013/2014 grupa uczniów z klasy 
IIIf gimnazjum zorganizowała zbiórkę nakrętek na 
rzecz chorego Emilka. W ramach tej akcji 
społeczność szkolna została poinformowana o 
zagrożeniach płynących z wyrzucania nakrętek oraz 
korzyści, jakie wynikają z ich segregacji. Prowadzona 
przez gimnazjalistów akcja przyniosła wspaniałe 
rezultaty: łącznie zebrali ok. 630 kg nakrętek. 
 

 Młodzież naszej szkoły uczestniczy też w zbiórce 
makulatury, baterii i puszek aluminiowych. W 
konkursie „EKO – ZBIÓRKA”, którego organizatorem 
jest Urząd Miasta Kościerzyna, nasza szkoła zajmuje 
czołowe lokaty. 
 

Sprzątanie Świata 
 

    Jest to kolejne przedsięwzięcie, w którym co roku 
nasi uczniowie biorą udział. Podczas wielkich 
porządków młodzi ekolodzy zbierają śmieci znajdujące 
się w otoczeniu szkoły, w parku przy ul. 8 Marca, na 
ścieżce dydaktycznej Kamienna Góra, w parku przy 
Urzędzie Miasta. 
 

 
Sprzątanie Świata, wrzesień 2008r. 
 

 17 września 2011 uczniowie ZSP nr 1  wzięli udział  
w akcji „Sprzątania Świata”, której hasło  brzmiało: 
 „Lasy to życie - chrońmy je" (rok 2011 ogłoszony 
został przez ONZ  Międzynarodowym Rokiem 
Lasów). W akcji uczestniczyło 138 uczniów  (ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum) oraz 6 nauczycieli. 
 

 
 14 września rozpoczęła się akcja „Sprzątanie Świata 
– Polska 2012”. Tegoroczne hasło przewodnie 
"Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę" nawiązywać 

miało do ludowej wyliczanki, by zachęcić do refleksji  
nad otaczającym światem. W akcję – jak co roku – 
włączyła się również nasza szkoła: 95 uczniów z 
czterech klas. W sumie uczniowie pozbierali 35 
dużych i 27 małych worków śmieci, wśród których 
przeważały plastikowe i szklane butelki, folie, papiery, 
kapsle, nakrętki. 
 

Festiwale nauki i konkursy ekologiczne 
 

  Od kilku już lat uczniowie ZSP nr 1, uczestnicy 
badań wody w rzece Bibrowa, biorą udział w Bałtyckim 
Festiwalu Nauki w Gdańsku. W poprzednich latach na 
wydziale matematyki i fizyki, a w 2010 r. na wydziale 
biologii UG. W 2009 r. wyjazd odbywał się w ramach 
projektu „Woda bez tajemnic”. 
 

   Badanie wody w rzece Bibrowa - W ramach 
działań ekologicznych na rzecz środowiska uczniowie 
ZSP nr 1 wraz z opiekunami (p. K.Lidke, p. 
M.Werochowską i p. H.Plichtą) w dniach 25 marca – 
22 kwietnia 2010 roku zajmowali się badaniami 
biologicznymi i chemicznymi wody.  
 

 
Badanie wody podczas Sejmiku Ekologicznego, maj 2011r. 
 

 28 maja 2010 roku uczestnicy badania wody w rzece 
Bibrowa pojechali na VIII  Bałtycki Festiwal Nauki, 
który odbywał się w Gdańsku. Gimnazjaliści 
uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
 

 
Bałtycki Festiwal Nauki, maj 2010r. 
 

 „Morze wiedzy w kropli wody” – konkurs 
zorganizowany przez Instytut Oceanografii UG w 
Gdyni w ramach VII i VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, 
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w którym nasi uczniowie zajęli w roku 2009 – II 
miejsce, a w 2010 r. – I miejsce. 
 

 „Poznajemy i chronimy bioróżnorodność Morza 
Bałtyckiego” to konkurs, którego celem jest 
zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej 
bioróżnorodności Morza Bałtyckiego oraz 
uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony 
środowiska morskiego. Nasza gimnazjalistka – Marta 
Słomińska zajęła II miejsce w województwie. 
 

 Zaborski Konkurs Ekologiczny o „Złote Kocanki 
Piaskowe”, w którym uczniowie naszej szkoły 
systematycznie uczestniczą. Celem konkursu jest 
poznanie bioróżnorodności przyrodniczej Zaborskiego 
Parku Krajobrazowego i południowych Kaszub. 
 

 Konkurs o bioróżnorodności pod hasłem „Nie 
znikaj” – 20 maja 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół 
Publicznych nr 1 wraz z nauczycielką przyrody panią 
Bożeną Tomaczkowską zorganizowali imprezę 
ekologiczną pod hasłem „Nie znikaj”. 
Współorganizatorami zostali:  Wdzydzki Park 
Krajobrazowy, Nadleśnictwo Kościerzyna, Centrum 
Kultury i Sportu w Kościerzynie. Uczestniczyli również  
w konkursie zorganizowanym pod hasłem „Nie znikaj”, 
w którym wzięło udział ponad 60 szkół i przedszkoli z 
całej Polski. Nasza szkoła znalazła się w zwycięskiej 
grupie! 
 

 
Przemarsz ulicami Kościerzyny podczas Imprezy 
ekologicznej "Nie znikaj", maj 2010r. 
 
 

Warsztaty ekologiczne 
 

 Uczniowie klas III gimnazjum uczestniczą w 
warsztatach ekologicznych w Strzelnicy, gdzie badają 
skażenie powietrza za pomocą skali porostowej, 
rozpoznają drzewa za pomocą klucza i poznają formy 
ochrony przyrody w naszym mieście. 
 

 W ramach zajęć w Błękitnej Szkole we 
Władysławowie w Stacji Morskiej UG w Helu młodzież 
włączyła się w sprzątanie plaży. 
 

 Odwiedzamy też Akwarium Morskie w Gdyni. 

Uczestniczymy w zajęciach warsztatowych z biologii 
morza oraz zwiedzamy ekspozycje Akwarium 
Morskiego. 
 

Edukacyjne wycieczki gimnazjalistów 
 

 W listopadzie gimnazjaliści z klas II wybrali się do  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
„Wodociągi Kościerskie” oraz  do Zakładu Energetyki 
Cieplnej „KOSPEC”. Te edukacyjne wycieczki  
zorganizowano w ramach akcji  „Skąd się bierze woda 
i co się z nią dalej dzieje?”. 
 

 Uczniowie naszej szkoły brali też udział w Sejmiku 
Ekologicznym współorganizowanym przez Zarząd 
Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody, Burmistrza  Miasta 
Kościerzyna oraz Centrum Kultury i Sportu.  
 

Chronimy drzewa 
 

 Jesienią 2005 roku grupa młodzieży z gimnazjum 
włączyła się do akcji „Ratujmy nasze kasztanowce”. 
Uczniowie otoczyli opieką dziewięć kasztanowców 
rosnących w pobliżu szkoły. W 2007 roku ponownie 
włączyliśmy się do akcji i objęliśmy opieką kolejnych 
10 kasztanowców.  
 

 Z okazji Święta Drzewa w 2006 r. posadziliśmy 
przed szkołą „Drzewko pokoju” – buk czerwonolistny. 
 

 Na ratunek drzewom – Młodzieżowy Zwiad 
Ekologiczny, podczas którego uczniowie 
przeprowadzili ocenę drzew 200 – letniej Alei 
Zabytkowej. Podsumowaniem akcji był Sejmik 
Ekologiczny, zorganizowany przez Zarząd Okręgu 
LOP w Gdańsku. 
 

 WWF Polska ŁOSOŚ REAKTYWACJA to program 
edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2008/2009, 
który dotyczył ochrony ryb wędrownych, a także rzek, 
w których te ryby żyją. W programie uczestniczyli 
uczniowie gimnazjum.  
 

 
Sadzenie lasu, kwiecień 2015r
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MAM TALENT,  

CZYLI TWÓRCZOŚĆ   NASZYCH   UCZNIÓW 
 

 
Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem 
Odkrywania Talentów.  

 

W naszej szkole talenty odkrywamy już od 
dawna. Wszyscy uczniowie mają tu szansę 
wszechstronnego rozwoju i odkrycia swoich zdolności 
w różnych dziedzinach. Jedni z sukcesem biorą udział 
w konkursach przedmiotowych, inni w literackich, 
plastycznych, recytatorskich, muzycznych i wielu 
innych.  Nie sposób też nie wspomnieć o 
osiągnięciach uczniów w zawodach sportowych. 
Również w szkole dzieje się wiele. Wszyscy 
doskonale się bawią na koncertach odbywających się 
pod hasłem „Jeśli coś potrafisz, pchaj się na 
afisz”. To promocja uczniów utalentowanych 
artystycznie. I tak co roku… 

 

Z okazji Roku Chopinowskiego 2010 
Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprosiło uczniów 
gimnazjów do konkursu na napisanie  LIMERYKÓW  
O  CHOPINIE. Motto  tej artystycznej imprezy 
brzmiało: „Bardzo proszę cenzora /Nie krępować mi 
ozora.” 

Gimnazjaliści ZSP nr 1 chętnie przyłączyli się 
do tej literackiej zabawy. Niżej prezentujemy wybrane 
limeryki. Podziękowania należą się pani Beacie 
Jansen i pani Barbarze Gostomskiej (ze szkolnej 
biblioteki) za zachęcanie uczniów do tworzenia 
konkursowych utworów. 
 
„Był Fryderyk Chopin z Żelazowej Woli,  
co w krótkich latach swej ciężkiej niewoli 
blady i chudy, jak papier kruchy, 
muzyką dodawał rodakom otuchy. 
W białych rękawiczkach Ojczyznę wyzwolił.” 
           Marta Gliwa, kl. IId G 
„Nawet ten, kto polskie pole orze, 
wie coś o słynnym kompozytorze. 
Mali, duzi, grubi, chudzi, 
Chopin ducha w nich obudzi! 
Jego talent zachwyca nas o każdej porze.” 
            Karolina Kropidłowska, kl.IIId G 

 
„Wyobraźmy sobie małego Fryderyka,   
Co po  ogrodzie w Żelazowej Woli bryka. 
Próbowano mu dawać różne instrumenty, 
lecz on kochał jeden, strunowy, zaklęty. 
Dziś jego muzyka uspokaja największego choleryka.”
             Zuzanna Linette, kl. IIId G
     
„Fryderyk, Polak, Chopinem zwany, 
przez Elsnera muzycznym geniuszem nazwany. 
Skacze, fika, na fortepian wpada, 
Bez trudu od ręki utwory układa. 
I na muzyki Olimp wzniósł fortepiany.” 
             Maciej Piankowski, kl. IIIa G 
 

 W październiku 2009 roku Urząd Miasta w 
Kościerzynie zaprosił uczniów do udziału w konkursie 
pisarskim na temat : „Czy musimy żyć tylko  obok 
siebie?”. Młodzi twórcy mieli wyrazić własne refleksje 
na temat niepełnosprawności (np. trudnych wyborów, 
zwycięstw nad słabościami, codziennego życia osób 
niepełnosprawnych, o życiu z niepełnosprawnymi). 
Konkurs został zrealizowany w ramach projektu 
„Kościerskie dni integracji z osobami 
niepełnosprawnymi”.  Wyróżniono trzy uczennice 
naszej szkoły: Kasię, Jagodę i Martę. Ich prace 
można przeczytać na stronie www.zsp1koscierzyna.pl 

 1 maja 2010 roku w Centrum Kultury i Sportu 
w Strzelnicy odbyła się majówka. Hasłem przewodnim 
był Dzień Francuski. Uzdolnieni artystycznie 
uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do 
stworzenia oprawy plastycznej tej uroczystości. 
Gimnazjaliści  odtwarzali dzieła impresjonistów. 
Prace, które wykonali, można oglądać w szkolnej 
galerii  - na  ścianach  korytarzy ZSP nr 1.  Ta 
niezwykła wystawa zawiera również obrazy stworzone 
przez uczniów szkoły w ramach zajęć artystycznych i 
w czasie lekcji  plastyki.  

Rys. Anna Puźniakowska 
 

 
Rys. Zuzanna Linette 

http://www.zsp1-koscierzyna.oswiata.org.pl/
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 Na lekcjach plastyki u p. Lucyny Nadolskiej 
młodzież poznaje różne techniki malarskie. Uczniowie 
m.in. rysowali komiksy i obrazy w stylu op – art, który 
jest odmianą abstrakcjonizmu. Gimnazjaliści w parach 
lub pojedynczo malowali swoje prace na dowolny 
temat. Najciekawsze prace wywieszono w szkolnej 
galerii. 
 

 
Komiks: Kornelia Koźlarska, Natalia Czapiewska        
 

 
OP – ART.: Aleksander Wenta 
 

Poeci są wśród nas 
 

Co roku uczniowie gimnazjum biorą udział w 
konkursie poetyckim „Poeci są wśród nas”, którego 
pomysłodawczynią i organizatorką jest pani Justyna 
Wołoszyk-Brzezińska, nauczycielka języka polskiego. 
W każdej edycji młodzi poeci tworzą utwory na bliskie 
im tematy: ojczyzna, podróż, dom, pasja. Piszą o tym, 
co jest dla nich ważne, co ich zaciekawia. Celem tego 
poetyckiego konkursu jest zachęcenie gimnazjalistów 
do czytania poezji, a także do zabawy językiem 
polskim i uważnej obserwacji otaczającego świata. 
Każdego roku wyłaniany jest laureat konkursu. Wiersz  
zwycięzcy zostaje opublikowany na stronie 
internetowej szkoły. Oto nagrodzone utwory z lat 2010 
– 2015. 
 

Maciej Zwara 
„Mała ojczyzna”  
 

Kościerzyna – moja mała Ojczyzna 
Jedno z miast bliskie memu sercu 
 

Moja mała Ojczyzna – miasto olimpijczyków 
I wielkich, choć zwykłych ludzi 
 

Kłaniam Ci się nisko, miejsce mojego urodzenia 
Moich pradziadków i dziadków tatczyzno 
 

Mój ślad jeszcze znikomy, a twój – siostro, bracie? 

Pamiętaj, doceń piękno naszej kaszubskiej Ojczyzny 
Wiktoria Kolczyk 
„Ojczyzna” 
 

Patrzę przez okno, widzę świat 
Jest cudowny, mimo iż od tylu lat 
Ludzie go niszczą, nie dbają wcale 
Lecz został skrawek nietknięty 
To niebywałe! 
Ów fragment świata to moje Kaszuby 
Są tam jeziora – błyszczące diamenty 
Są kwiatów tysiące – barwne pióropusze 
Są pola żyzne – niczym skarb największy 
Ludzie życzliwi w tej małej Ojczyźnie 
Bo ów skrawek ziemi ich domem zostanie 
Do końca świata i jeszcze dalej 
 
Ewelina Stefańska 
„Filozofia” 
 

Czasami sens nie ma sensu. 
Czasami melancholia przestaje być tęsknotą, a staje 
się nieobecnością. 
Piękno jest brzydotą, a niedoskonałość czyni 
niezwykłym. 
 

Podział może scalić. 
Miłość może nienawidzić, a nienawiść pokochać. 
Wada często zaletą, a przymiot przywarą. 
 

Świat wywraca się do góry nogami. 
Bohaterstwo jest na wagę złota tak samo jak 
obojętność. 
Podobieństwa mogą się odpychać. 
 

Nieśmiertelny jest każdy, dopóki nie umrze. 
Każdy jest cenny, dopóki nie zbłądzi. 
Żeby coś się skończyło, musi się zacząć! 
 
Ewelina Stefańska 
„Bywaj, żołnierzu! (o K. K. Baczyńskim)”  
 

Kim jest dzisiaj poeta? 
Kim bohater? 
Czy już niewidzialni, czy istnieją?  
 
Świst kul, morze krwi... 
Zamiast balów, tańców, szaleństwa młodości muzyką 
stały się jęki trzęsących się już 
dogorywających istnień, co zaraz będą tylko ciałami...  
 
Paradoks, by poetę zabito z miejsca sztuki... 
Strzelec z gmachu teatru wysłał kolejną chwilę 
nieświadomości umysłu, który ma się skończyć. 
Widział pewnie całe swoje życie, tę 
dwudziestokilkuletnią podróż... 
Czy może nie widział nic? 
 
Padł – tylko to wiadomo... 
A obiecywał piękną przyszłość! 
Przysięgał wierszami, że będzie zawsze pisał... 
Tylko że i to, o czym tworzył, w końcu go zabiło. 
Przecież nigdy nie wyjął mu nikt bolesnego szkła z 
oczu. 
Nikt nie zakrył grobów, chyba było ich zbyt wiele... 
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Powstanie go zabrało... 
I pewnie nawet nie wiemy, że ten młodzieniec, który 
co roku o szesnastej 4 sierpnia 
stoi przed Pałacem Blanka, wraca tam, by na kolejny 
rok zamknąć oczy, znikając 
wśród ludzi na Placu Teatralnym... 
 
Sylwia Nastały 
„poprzez mrok” 
 

przestrzeń słowa 

cztery ściany strażniczki tajemnicy 

emanują blaskiem grudniowego słońca 

stąpając po drobnym pyle wulkanicznym 

zajmuję swoje miejsce wyznaczone pośród innych 
istnień 

błądzących rozumnych 

przyjacielskich samotników 

szepty krzyki 

słowa niewypowiedziane i te wypowiedziane zbyt 
głośno 

szczerość i ułuda budują jedność 

tak różni bliscy sobie tylko tam 

Wiktoria Kolczyk  
„Kilka słów o miłości” 
 

Miłość jest delikatna jak dmuchawiec na polu 
Kwitnący latem wśród promieni słońca 
I lekkiego powiewu wiatru 
Wśród którego unosi się zapach drzew 
Kołyszący się nad źródełkiem z krystalicznie czystą 
wodą 
Po której łabędzie i kaczki pływają leciutko 
Niczym listek spadający z drzewa jesienną porą. 
Miłość to uczucie wielkie 
Jak dąb rosnący od stuleci w zacisznym miejscu. 
Jest jasna jak płomyk świecy w ciemnym 
pomieszczeniu 
Oświetlający każdy kącik, każdy szczegół 
I mroczne zakamarki 
Tak że straszna ciemność wywołująca niepokój 
Znika niczym ptaki odlatujące na zimę. 
 

 

 

 
 
 

        
 

 
 

I minęło 30 lat. 
A tak się wszystko zaczęło... 

Źródła: Kronika szkoły, Historia ZSP nr 1, strona internetowa szkoły, archiwalne numery gazetki „Bzyczek".

 


