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                                                   "IDĄC DO PRZODU, PATRZ, CZY ZOSTAWIASZ ŚLADY, 
                                                              PO KTÓRYCH MÓGŁBYŚ  WRÓCIĆ"  

                                                                                                                                                                                                  (Sokrates) 

             Szkoła  dawniej  i ...      obecnie 

 
  

Historia szkoły  - przed II wojną światową. 
 

Pierwszym kierownikiem szkoły w Parchowie był Marian Sarnowski, który w 1929 roku odszedł na emeryturę. 
Jego miejsce zajął Antoni Kowalkowski, nauczyciel z Sulęczyna, pełniący jednocześnie funkcję kierownika i nauczyciela.  
W tym czasie w Parchowie funkcjonowała dwuklasowa szkoła. Do pomocy zatrudniono Michała Nawrockiego, który  
z powodu problemów zdrowotnych po roku pracy odszedł ze szkoły. Na jego stanowisko przyjęto Edmunda Górnego.  
11 marca 1932 roku tutejszą szkołę zaliczono do szkół I. stopnia. Liczba uczniów wynosiła ok. 130 i tylko dwóch pedagogów. 
Staraniem inspektora Dominasa utworzono tzw. szkołę zbiorczą, do której dobrowolnie uczęszczały dzieci starszych klas                                     
z Jamna i Gołczewa. 

1 września 1937 roku powstała szkoła II. stopnia. Jej kierownikiem został Antoni Kowalkowski. Do szkoły przyjęto 
kolejnych nauczycieli: Stefanię i Łucjana Lubińskich. Z powodu dużej ilości uczniów u gospodarza Antoniego 
Główczewskiego urządzono trzecią salę lekcyjną. Taka szkoła z trzema nauczycielami, którzy uczyli się w trzech salach 
lekcyjnych funkcjonowała do 1.09.1939, czyli do wybuchu II wojny światowej. Oprócz typowych zajęć dydaktycznych  
w szkole prowadzono kursy doszkalające dla młodzieży pozaszkolnej i przedpoborowej, zaś uniwersytet niedzielny 
przeznaczony był dla starszych rolników. W tym czasie funkcjonowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej  
i Żeńskiej, które urządzało m.in. obchody świąt 3 Maja i 11 Listopada. 

Na terenie wsi istniało również Towarzystwo Rolnicze i Ochotnicza Straż Pożarna. Ludność Parchowa liczyła 700 
mieszkańców. Tylko 4 rodziny były niemieckie, pozostali mieszkańcy byli Polakami. W pracy oświatowo-kulturalnej  
i organizacyjnej czynny udział brał ksiądz proboszcz Frost, który został odznaczony złotym krzyżem zasługi. Ostatnim 
szkolnym inspektorem był Leon Kleinszmidt. 

Podczas okupacji niemieckiej nauczycielem niem. był Edward Kreft, który w 1943 roku został aresztowany przez 
Niemców, wywieziony do Stutthofu i tam zgładzony. Na jego miejsce przyjęto młodych nauczycieli, którzy wpajali 
parchowskim uczniom hitlerowską ideologię. Ostatnim niemieckim nauczycielem był kierownik szkoły, Drodzynsky, wielki 
działacz partii hitlerowskiej. Zniszczył on polskie pomoce naukowe i obrazy z czasów przedwojennych. 
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8 marca 1945 w czwartek ok. 14.00 od strony Bytowa wkroczyły nagle oddziały wojsk radzieckich. Niemieccy 
żołnierze w popłochu wycofali się i dlatego Rosjanie nie zniszczyli Parchowa. Ludność nie poniosła żadnych strat 
materialnych. 

Na polecenie pierwszego polskiego sołtysa, Franciszka Jereczka polecono byłemu kierownikowi szkoły, 
Antoniemu Kowalkowskiemu rozpocząć naukę w tutejszej szkole.  

 

Historia powojenna. 
 

26. marca 1945 wznowiono nauczanie wyłącznie w j. pol. wg planu kierownika szkoły. Oprócz pana 
Kowalkowskiego w szkole pracowała Matylda Skoczkówna. 15. lipca 1945 zakończył się rok szkolny, który został 
przedłużony z powodu okupacji. Spora grupa uczniów miała ogromny problem z czytaniem i pisaniem. 

4.09.1945 rozpoczęto nowy rok szkolny. Szkoła w Parchowie jest zbiorczą szkołą, do której uczęszczają również 
uczniowie z Gołczewa (16 dzieci). Z powodu przepełnienia dzieci z Jamna nie zostały przyjęte. W tym czasie szkoła jest 
siedmioklasową szkołą (182 uczniów), w której uczy troje nauczycieli: Antoni Kowalkowski (p.o. kierownika szkoły), 
Matylda Skoczek i Maria Olkiewicz. W październiku z powodu braku rąk do pracy w polu starsi uczniowie zostali zwolnieni 
z lekcji, aby pomóc przy zbieraniu ziemniaków. W tym czasie odnowiono sale lekcyjne i naprawiono dach szkoły. 

Rok szkolny 1946/47 przebiegał pod hasłem "Repolonizacja Rejonu Szkolnego". Raz na zawsze miały zginąć 
wszelkie niemieckie naleciałości. Dzieci powinny poznawać piękno, a brzydzić się zła. Nauczyciele zabiegali, aby uczniowie 
uczyli się z polskich podręczników. Niestety, druk polskich podręczników na bieżący rok szkolny został zakończony i pojawił 
się problem z nauką ojczystego języka. Na początku 1947 r.  nauczycielka M. Oleszkiewicz zwolniła się, a druga 
zachorowała. W tym czasie wszystkich uczniów uczył A. Kowalkowski. 

Zima w roku szkolnym 1946/47 była najdłuższą i najsroższą zimą w ciągu ostatnich 60 lat. Frekwencja uczniów 
wyniosła tylko 60 %, ale szkoła była czynna przez cały czas. Rok później do szkoły w Parchowie uczęszczało 137 uczniów 
(Frydrychowo-3, Jamno Młyn-7, Parchowo (wieś)-87, Parchowo Bór-2, Parchowo Młyn-8, Parchowo (wybudowanie)-14, 
Parchowo Leśniczówka-5, Wiślany-5, Zielony Dwór-4. W klasach IV-VII do programu wychowawczego włączono 
następujące tematy: Przemówienie Ministra Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkol., trzecia rocznica reformy rolnej, 
rozbudowa Warszawy, święto rolnika. 

6.04.1947 w szkole założona SKO (Szkolną Kasę Oszczędności), która współdziałała z PKO. 3. maja odchodzono" 
Święto Oświaty". Zorganizowano akademię pod hasłem "Wszystko do walki z analfabetyzmem". 
W 1948/49 w szkole pracowało trzech nauczycieli: Skoczek (33 godz. tyg.; wychow.  kl.I), Żurawicz (36 godz. tyg.; wychow. 
kl. II-V),  Kowalkowski (30 godz. tyg.; wychow. kl.VI). W ramach planu wychowawczego zorganizowano składkę na 
odbudowę Warszawy. W sumie zebrano 450 zł. 

Od 7. do 14. marca 1949 obchodzono "Tydzień Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".  W tym czasie we wszystkich klasach 
odbyły się pogadanki. 8.marca świętowano Międzynarodowy Dzień Kobiet. Podczas akademii przygotowanej z tej okazji 
wszystkim paniom wręczono kwiatki. 

W marcu sporo uczniów zachorowała na błonicę, dlatego frekwencja na lekcjach była niska. 
W związku z zarządzeniem ministra uczniowie kl. V 13 czerwca zdawali egzamin pisemny z j. polskiego  

a 14.06 - z matematyki. Następnego dnia odbył się ustny egz. z mat., a 17.06 - z j. pol. 
W kwietniu 1949 zelektryfikowano szkołę za kwotę 56000 zł. Całkowity koszt modernizacji został pokryty  

z gminnego budżetu. 
Bardzo uroczyście obchodzono rozpoczęcie roku szkolnego 1949/50 w związku z dziesiątą rocznicą wybuchu II 

wojny światowej. Dotychczasowy kierownik szkoły został zwolniony, a jego miejsce zajął Henryk Żurawicz, dotychczasowy 
nauczyciel. 124 uczniów uczyło troje nauczycieli. 

Z okazji urodzin Józefa Stalina, 21.12 uczniowie równali przez 4 godz. przyszłe boisko szkolne, a po południu  
w szkole odbyła się wieczornica dla wszystkich mieszkańców Parchowa. 

Aby uczcić święto 1. maja, uczniowie zbierali złom, makulaturę i butelki. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży 
przekazano na budowę szkoły dla dzieci robotników w Trójmieście. 

1.czerwca po raz pierwszy w szkole był obchodzony Międzynarodowy Dzień Dziecka. 
Dzień przed rozpoczęciem roku szkol. 1950/51 zorganizowano ognisko, przy którym kierownik szkoły wygłosił do 

zebranych nauczycieli i uczniów przemówienie, podkreślając ważną rolę szkoły w wychowaniu młodych obywateli. Dzieci 
przygotowały program artystyczny. Następnego dnia w szkole świętowano początek nowego roku szkolnego, a 2.września 
odbywały się lekcje zgodnie z planem. System edukacji odbywał się w klasach łączonych: kl.I (oddzielnie), kl. II-III, kl. IV-V, 
kl. VI-VII. 
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Pod koniec października w szkole wyświetlono kilka filmów krótkometrażowych. W tym miesiącu trwały również 
przygotowania do uczczenia 33. rocznicy Rewolucji Październikowej. 

Na początku roku szkol. 1951/52 nauczycielka Matylda Skoczek odeszła na emeryturę, Janina Klawiter 
przeniesiono do równorzędnej szkoły w Egiertowie, a na ich miejsce przyjęto Jerzego Jeszkę i Mieczysława Chyłkowskiego. 
W ramach planu wychowawczego we wrześniu założono "Szkolne Koło Odbudowy Warszawy". 

1 maja cała szkolna młodzież brała udział w pochodzie pierwszomajowym, który odbył się w Sulęczynie. 
Przeprowadzone pod koniec roku szkolnego 1952/53 egz. w kl. VI-VII pokazały, że poziom nauczania znacznie się 

obniżył. 
Od 1953/54 zwiększyła się liczba nauczycieli do czterech: kierownik-wychowawca Henryk Żurawicz, Teresa Lilla, 

Teresa Łukowicz i Regina Żurowicz. Zgodnie z zarządzeniem władz oświatowych tematyka lekcji prowadzonych  
w październiku poświęcona była pogłębieniu przyjaźni pomiędzy narodem polskim (PRL) i radzieckim (ZSRR). Pod koniec 
roku szkolnego dotychczasowy kierownik zwalnia się z pracy i podejmuje inne zajęcia w Kartuzach. 

Na rozpoczęcie  roku szkol. 1956/57 szkoła została odmalowana. W pierwszych dniach stycznia odbyła się 
dwudniowa wizytacja szkoły. Wynik był pomyślny. Po zlikwidowaniu Szkoły Przysposobienia Rolniczego (kurs 2-letni)  
w budynku byłego dworku przystąpiono do kapitalnego remontu. Dom ten ma służyć upośledzonym dzieciom. 

W wyniku wyborów w lutym 1958 kierownik szkoły, Edmund Jereczek zostaje radnym PGRN w Parchowie. Wraz 
z rodzicami występuje z wnioskiem o budowę nowej szkoły, gdyż dotychczasowe warunki lokalowe nie sprzyjają 
prawidłowemu funkcjonowaniu placówki (brak pokoju nauczycielskiego, kancelarii, boiska, mieszkań służbowych  
i pomieszczeń gospodarczych). 

1 września 1962 na uroczystość rozpoczęcia nowego roku do szkoły przyjechał przedstawiciel Ministerstwa 
Oświaty w Warszawie oraz kurator Okręgu Szkolnego z Koszalina. Do tej wizyty uczniowie i nauczyciele przygotowywali 
specjalny program artystyczny podczas wakacji. 

1964.08.30 - Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły przy ul. Kartuskiej 19a, w którym znajduje się 5 sal 
lekcyjnych, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna oraz na parterze kuchnia ze stołówką. Grono nauczycielskie tworzy  
5-osobowa kadra. Dyrektorem szkoły jest Edmund Jereczek. Funkcjonuje siedem klas i grupa przedszkolna. Liczba uczniów 
wynosi 120 (Budowę szkoły rozpoczęto w czerwcu 1963 roku.). 

1968/1969 - Rodzice pomagają przy budowie drogi do szkoły. 
1975.09.02 - Szkoła staje się Zbiorczą Szkołą Gminną, obejmując filie w Nakli, Żukówku, Chośnicy oraz punkty  

w Jamnie, Gołczewie i Sylcznie. Uczy się w niej razem 551 uczniów. Pracuje 29 nauczycieli oraz 1 instruktor ZHP. 
1978 - Przedszkole przenosi się do parterowego budynku obok szkoły i pozostaje tam do 1983 roku. Pierwszego 

września tego roku powraca do szkoły do klasy nr 10. 
1979 - Budowa boiska szkolnego: bieżni i skoczni. Założenie skalniaka przed wejściem do budynku szkolnego  

oraz ogródka warzywnego przy świetlicy i przedszkolu, gdzie uczniowie mają swoje działki doświadczalne. 
1980.03.07 - Dzień nadania szkole imienia Józefa Wybickiego i sztandaru. Uroczystość uświetnił naczelnik gminy 

oraz delegacje z pobliskich szkół i zakładów pracy. 
1984 -  Uczniowie klas starszych (klas VI-VIII) z Jamna, Gołczewa i Chośnicy dojeżdżają do szkoły w Parchowie. 
1987.11 - Szkoła zyskuje dodatkową izbę lekcyjną, zajmowaną dotychczas przez przedszkole, które przenosi się 

do nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Cztery lata później, tj. w 1991 przedszkole zyskuje status samodzielnej 
placówki podlegającej bezpośrednio Samorządowi Gminy Parchowo i otrzymuje nazwę Przedszkole Samorządowe  
w Parchowie. 

1997/1998 - Oddanie do użytku nowej części szkoły. Na parterze znajduje się pełnowymiarowa sala sportowa,  
2 szatnie z zapleczem sanitarnym (toalety, natryski), sala rehabilitacyjna z siłownią, magazyn na sprzęt sportowy, 
pomieszczenia dla nauczyciela w-f. Na piętrze natomiast oddano do użytku 2 sale lekcyjne i bibliotekę, w piwnicy kuchnię 
ze stołówką oraz jedną salę lekcyjną. 

1999/2000 - Likwidacja szkoły w Żukówku. Jej uczniowie rozpoczynają naukę w szkole w Parchowie, która 
przekształca się w Zespół Szkół, obejmując przedszkole w Żukówku, 6-klasową szkołę podstawową i 3-klasowe gimnazjum. 
(Filia Parchowskiego Gimnazjum powstaje w Nakli). 

2001.05.16 - Powstanie przy szkole pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. 
2005 - Rozbudowa szkoły. W dobudówce od strony boiska na paterze powstają dwie sale lekcyjne (komputerowa 

i dla pierwszoklasistów), a na I piętrze klasa polonistyczna i gabinet logopedyczny. 
2007 - Przedszkole Samorządowe w Parchowie staje się częścią Zespołu Szkół. 
2008.11.30 - Otwarcie kompleksu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". W skład kompleksu 

wchodzą dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią (piłkarskie o wym. 30mx62m i wielofunkcyjne 19mx32m) oraz budynek 



4 
 

socjalno- sanitarny, gdzie znajdują się: pomieszczenie dla trenera, magazynek ze sprzętem sportowym, 2 szatnie 
i 2 toalety. Cały kompleks oświetlają projektory na 10 masztach. 

2013.09.01 - Udostępnienie do użytku publicznego trybun dla kibiców na boisku szkolnym oraz parkingu przy 
szkole z pełnym oświetleniem. 

2013.12.06 - Oficjalne otwarcie z udziałem władz samorządowych i pelplińskiego biskupa Ryszarda Kasyna 
budynku nowego przedszkola połączonego ze szkołą. Budynek ma obecnie dwa piętra i mieści 4 sale zabaw, salę 
gimnastyczną, stołówkę, pomieszczenia socjalne i administracyjne. Posiada windę, która służy do dowożenia jedzenia  
z kuchni do stołówki. Przedszkole wyposażone jest  w monitoring i system elektronicznego zamykania drzwi. Jego 
powierzchnia wynosi 1,2 tys. m2 . 

2014 - Założenie klimatyzacji w kilku salach lekcyjnych (sale nr 8,9,10,19,20,21). 
2014.09.01 - Oddanie do użytku dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III nowego placu zabaw. 
2014.12.16 - Udostępnienie do publicznego użytku znajdującego się przy szkole placu rekreacyjnego wraz 

siłownią plenerową. 
2015.01.07 - Otwarcie łącznika na I piętrze łączącego starą część szkoły z nową. 

 

Dyrektorzy szkoły 
 

1945-1949 - Antoni Kowalkowski  
1949-1954 - Henryk Żurawicz  
1954-1966 - Edmund Jereczek  
1966-1976 - Zbigniew Wirkus 
1976-1978 - Franciszek Solochewicz  
1978-1980 - Zbigniew Wirkus  
1981-1984 - Waldemar Kapiszka  
1984-1987 - Ewa Szarek  
1987-1989 - Grzegorz Kurek  
1989-1992 - Renata Lipska  
1992-1994 - Waldemar Kapiszka 
od 1994   -   Jerzy Werra 
 

Sztandar szkoły 
 

7 marca 1980 roku Zbiorcza Szkoła Gminna w Parchowie otrzymała imię gen. Józefa Wybickiego oraz sztandar  
z wizerunkiem patrona szkoły. Akt nadania szkole imienia tego wielkiego Polaka odczytał Naczelnik Gminy, Gerard 
Czapiewski. Pamiątkowe gwoździe na drzewcu sztandaru przybił Władysław Żądło, a kurator Bronisław Piekarski wręczył 
dyrektorowi szkoły, Zbigniewowi Wirkusowi akt, który upoważniał ZSG do noszenia sztandaru. Uczniowie: Józef Stoltman, 
Małgorzata Somionka, Renata Mielewczyk, Aleksander Szyca, Iwona Bednarek i Wiesława Garska tworzyli poczet 
sztandarowy. Dzień ten należał do jednego z najważniejszych dni w życiu szkoły. 

Uroczystość przekazania szkole nowego sztandaru miała miejsce 2 kwietnia 2005 roku w  25-rocznicę nadania 
szkole imienia. Na sztandarze umieszczone zostały elementy związane z naszą szkołą i jej Patronem oraz symbole 
narodowe. Sztandar, którym opiekuje się poczet sztandarowy, eksponowany jest podczas ważnych uroczystości szkolnych, 
środowiskowych, świąt państwowych, kościelnych i nadaje im wysoką rangę, wprowadzając podniosły i uroczysty nastrój. 
 

Patron szkoły 
 

Józef Wybicki urodził się w 1747 roku w Będominie na Pomorzu w rodzinie średniozamożnej szlachty. Krótko 
uczęszczał do szkół, samodzielnie jednak zdobył znaczną wiedzę, pogłębianą później przez całe życie. W młodym wieku 
rozpoczął działalność polityczną, został posłem, uczestniczył w konfederacji barskiej. Brał udział w pracach Komisji 
Edukacji Narodowej oraz przygotowywaniu przez Andrzeja Zamoyskiego nowego kodeksu praw. Jako wybitny prawnik 
uczestniczył w obiadach czwartkowych, a dla królewskiego bratanka Stanisława Poniatowskiego ułożył projekt 
oczynszowania chłopów w jego dobrach. Po odrzuceniu przez sejm kodeksu Zamoyskiego w 1780 wycofał się z publicznej 
działalności i zajął się literaturą.  
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W 1781 osiadł w Manieczkach, gdzie pisał i wystawiał opery swojego autorstwa. Był posłem na sejm w 1784  
i Sejm Czteroletni. Uczestniczył w Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 a, po jej upadku wyemigrował do Paryża. Po 
przybyciu do Paryża Henryka Dąbrowskiego współorganizował z nim legiony polskie. Do życia publicznego wrócił w 1806 
jako pełnomocnik Napoleona na zajmowanych ziemiach polskich. Był wysokim urzędnikiem w Królestwie Polskim. 

Zmarł w 1822 roku w Manieczkach w Poznańskiem. W 1962  otwarto Muzeum Wybickiego w jego rodzinnym 
Będominie (od 1978 działa w Manieczkach) zmienione w 1978 na Muzeum Hymnu Narodowego. 

Działalność publiczna Wybickiego łączyła się bardzo ściśle także z jego twórczością literacką. Sięgając po pióro, 
podejmował aktualną problematykę polityczną oraz kwestie związane z życiem społecznym. W jego dorobku znajdują się 
utwory dramatyczne i poetyckie. W 1783 napisał "Kulig" – komedię obyczajową o charakterze moralizatorsko-
dydaktycznym; z 1791 pochodzą tragedia "Zygmunt August" oraz komedia polityczna "Szlachcic mieszczaninem". Od 1802 
spisywał swoje pamiętniki zatytułowane "Życie moje", których jednak nie ukończył. 

Najważniejszym dziełem Józefa Wybickiego jest napisana w 1797 roku Pieśń Legionów Polskich we Włoszech 
(znana jako Mazurek Dąbrowskiego), która z czasem stała się hymnem Polski. 
 

Życie szkoły 
Organizacje,  które istniały na terenie szkoły: Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony 

Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności, Liga Ochrony Kraju, Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze, Koło Przyjaciół Związku 
Radzieckiego. Organizacje zakończyły swą działalność wraz ze zmianą systemu politycznego. 

Obecnie w szkole działa Samorząd Uczniowski oraz Rada Szkoły (dawniej: Komitet Rodzicielski). Rada Szkoły, 
którą tworzą rodzice uczniów z poszczególnych klas ustala wysokość składek przeznaczonych na zakup nagród dla uczniów, 
dofinansowanie imprez szkolnych ("choinka" noworoczna, Święto Wiosny itp.), organizuje zabawy sylwestrowe  
i karnawałowe, z których dochód przeznaczony jest na doposażenie zaplecza dydaktycznego, dofinansowanie do 
wycieczek i uroczystości szkolnych dla uczniów, zakup nowych mebli do klas oraz sprzętu sportowego. 

W 1980 r. powstał NSZZ „Solidarność”, w którego szeregi wstąpili niektórzy nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Imprezy odbywające się w trakcie roku szkolnego w czasach socjalizmu:  

*Wrzesień- październik: Uczniowie biorą udział w wykopkach ziemniaków w PGR i zarabiają pieniądze najczęściej na 
finansowanie wycieczek lub innych inicjatyw Samorządu Szkolnego. Mają również 3 dni wolne od nauki, aby pomóc przy 
zbieraniu ziemniaków w swoich gospodarstwach domowych. W ramach prac społecznych uczniowie nieodpłatnie pracują 
przy zbiorach plonów jesieni, pomagając starym, samotnym rolnikom (kronika szkolna 1978/79). 
*Październik: Rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej, Dzień Ludowego Wojska Polskiego. W 1978 zorganizowano 
obchody Dni Przyjaźni i Braterstwa ze Związkiem Radzieckim z udziałem przedstawicieli Armii Radzieckiej. 
*Listopad: Od 1972 obchodzony jest 14 października Dzień Nauczyciela (szkolna akademia z udziałem uczniów,  
a wieczorem - bal dla chętnych nauczycieli). 
*30 listopada: W 1979 w kronice szkolnej odnotowano po raz pierwszy andrzejki, które przygotowali harcerze wraz  
z Samorządem Uczniowskim. 
*4 grudnia: Dzień Górnika. 
*6 grudnia: W 1979 w kronice szkolnej odnotowano po raz pierwszy mikołajki - uczniowie z poszczególnych klas losowo 
przygotują drobne upominki. 
*Styczeń: Zabawa choinkowa dla uczniów, niekiedy organizowana także dla dzieci nauczycieli, nazywana również zabawą 
noworoczną lub karnawałową. Często miała formę balu maskowego z częścią artystyczną oraz z udziałem Mikołaja 
(Dziadka Mroza, Gwiazdora), który rozdawał dzieciom paczki ze słodyczami. W 1976 na takiej zabawie spotkali się 
nauczyciele, uczniowie, rodzice i mieszkańcy wsi. W 1979 podczas zabawy zorganizowano konkursy taneczne, a Komitet 
Rodzicielski przygotował ciepły posiłek. W 1988 odbyła się nietypowa zabawa choinkowa - na boisku szkolnym przy 
ognisku. 
*8 marca: Dzień Kobiet- najczęściej organizowano szkolny apel, podczas którego panie otrzymywały symbolicznego 
kwiatka. W 1976 uczniowie poszczególnych klas zaprosili na wieczorek z okazji tego święta swoje mamy, a w 1979 
zaproszono także babcie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich. 
*Marzec: W 1970 - obchody 25-rocznicy przyłączenia Ziemi Bytowskiej do Macierzy. W 1981 uroczysta akademia 
poświęcona patronowi szkoły dla upamiętnienia pierwszej rocznicy nadania szkole imienia. W 1985 rocznicę nadania 
szkole imienia połączono z obchodami wyzwolenia Parchowa na zakończenie II wojny światowej, organizując święto 
szkoły. 
* Kwiecień: W 1970 uroczyście obchodzono 100-rocznicę urodzin Włodzimierza Ilicza Lenina - komunistycznego działacza 
partyjnego. 
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* Kwiecień: Udział uczniów w akcji sadzenia lasu (1986-1989). Zarobione pieniądze przeznaczano dla uczniów na 
dofinansowywanie wycieczek i klasowych imprez. Obowiązkowe wiosenne porządki wokół szkoły z udziałem młodzieży. 
 *1maja - Święto Pracy- poranek artystyczny, harcerze biorą udział w pochodzie w Bytowie. W 1985 po raz pierwszy przez 
Parchowo przeszedł wielobarwny pochód, który Naczelnik Gminy wraz z I Sekretarzem witali, stojąc przy Urzędzie Gminy. 
Na ich ręce delegacja Samorządu Szkolnego złożyła meldunek o czynach społecznych wykonanych na rzecz szkoły  
i środowiska. 
*9 maja - Dzień Zwycięstwa. W 1975 roku ten dzień był wolny od nauki i pracy w związku z 30-rocznicą zwycięstwa nad 
faszyzmem. Oprócz szkolnej akademii uczniowie wraz z nauczycielami składają wieńce i zapalają znicze na mogile  
rozstrzelanych Polaków w czasie II wojny światowej. W 1970 dla upamiętnienia tego zdarzenia zbudowano Pomnik 
Poległych. 
*Maj - obchody Dni Oświaty, Książki i Prasy- kiermasze używanych książek, wystawy nowości wydawniczych, konkursy 
czytelnicze. 
*W 1974 roku obchody 30-lecia Polski Ludowej, które uświetniono pracami społecznymi: pomalowano okna, drzwi i ławki, 
założono nowe kwietniki i kosze na śmieci, udekorowano szkołę. 
*W 1975/76 VII Zjazd PZPR młodzież uczciła zbiórką makulatury, pracami społecznymi na rzecz szkoły i środowiska. 
*1czerwca - Dzień Dziecka - zawody sportowe, biwak nad jeziorem Mausz z gorącym poczęstunkiem dla wszystkich dzieci. 
Często w tym dniu dyrektor wręczał nagrody uczniom wyróżniającym się w działalności społecznej. Pod koniec dnia 
odbywała się dyskoteka. 
*Wieczorek pożegnalny klasy 8 z udziałem nauczycieli i rodziców. 
*Wycieczki klas starszych do Szczecina, Kołobrzegu, Kamienia Pomorskiego, Warszawy, Płocka, Torunia, Gdańska, 
Sztutowa, Gdyni, Malborka, Olsztyna, Kętrzyna lub Giżycka. 
 

Rok 1989/90 był rokiem przełomowym. Z kalendarza imprez szkolnych zniknęły obchody rocznicy Wielkiej 
Rewolucji Październikowej, Święta Pracy, Dnia Zwycięstwa. W 1993 po raz ostatni zorganizowano wystawę z okazji Dni 
Oświaty, Książki i Prasy. 
*Dzień Nauczyciela stał się Dniem Edukacji Narodowej, czyli świętem nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników 
szkoły.  
*W 1989 narodziła się tradycja ślubowania klas pierwszych, a dziesięć lat później, czyli w 1999 odbyło się pierwsze 
ślubowanie dla uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum, zwane popularnie otrzęsinami, podczas których nowi 
uczniowie, pokonując różne trudności i wykonując określone zadania musieli udowodnić, że są godni miana gimnazjalisty. 
Uroczystość wieńczyła dyskoteka. 
*W 1991 uczniowie po raz pierwszy powitali uroczyście wiosnę, gromadząc się przy ognisku nad Słupią i wrzucając 
Marzannę do rzeki. Pomazali twarze węglem ze spalonego drewna oraz wybrali miss i mistera wiosny. 
Od 2003 kukła symbolizująca odchodzącą zimę palona jest na stadionie. Uroczystościom towarzyszą pokazy wiosennych 
trendów w modzie lub konkursy na najciekawszy strój wśród wiosennych przebierańców. 
*Choinka w szkole odbywa się w dwóch turach: dla klas 1-3 i dla klas 4-8. Rodzice w salach przygotowują słodki 
poczęstunek.  
*W 1992 roku pojawia się 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości oraz spotkanie wigilijne ostatniego dnia nauki 
przed przerwą świąteczną. W tym samym roku Dzień Matki nabiera większego rozmachu - jego obchody przenoszą się do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie. Tam na scenie występują uczniowie wszystkich klas, a mamy oklaskują występy 
swoich dzieci przy kawie i ciastkach. 
*Wrzesień- od 1995 rozpoczyna się akcja „Sprzątanie świata”. Najmłodsi zajmują się usunięciem śmieci z boiska i terenu 
przy szkole, starsi sprzątają okolice wsi. 
*Listopad - od 1994 do 2006 corocznie odbywa się Biesiada Teatralna. Organizatorami są: Szkoła Podstawowa w 
Parchowie (potem Zespół Szkół), Gminny Ośrodek Kultury i Teatr „Dialogus” prowadzony przez Jaromira Szroedera. Celem 
tej imprezy jest wymiana doświadczeń między aktorami, poznanie różnych form i technik teatralnych. Publiczność może 
nieodpłatnie obejrzeć przedstawienia teatralne, występy kabaretowe, wysłuchać koncertów lub uczestniczyć w 
warsztatach tanecznych. 
*1 kwietnia - od 1996 rozgrywany jest Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły. Zabawa ta łączy konkursy wiedzy z konkursami 
plastycznymi i konkurencjami sportowymi. Hasłem przewodnim były: Unia Europejska, Kaszuby, patron szkoły Józef 
Wybicki, aktywny wagarowicz. 
*19 maja 1996 - Międzyklasowe Zawody Strażackie - reprezentanci klas pokonywali tory przeszkód i zmagali się z różnymi 
zadaniami.  
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*Przed świętem 1 listopada 1998 uczniowie z nauczycielami odwiedzają cmentarz, porządkują stare groby, zapalają znicze 
i składają kwiaty. 
*Od 1999 datuje się obchody święta Konstytucji 3 Maja. 
*14 lutego 2000 – rozpoczyna swoją działalność  poczta walentynkowa. 
*Od stycznia 2001 Samorząd Uczniowski corocznie organizuje i prowadzi w Gminnym Ośrodku Kultury loterię fantową  
i licytację podarowanych przedmiotów urozmaiconą występami artystycznymi uczniów na rzecz WOŚP. 
*19-20 kwietnia 2002 - po raz pierwszy pojawia się Mała Biesiada Teatralna przeznaczona dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z powiatu bytowskiego. W drugiej edycji prezentuje się 17 zespołów i 257 aktorów. 2006 roku 
zmienia swój charakter, stając się formą eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze”. 
*22 kwietnia 2002 – Dzień Ziemi - uroczysta akademia promująca ideę walki o czystość naszej planety i wyrażająca protest 
przeciw niszczeniu środowiska naturalnego. Świętu towarzyszą happeningi, przedstawienia teatralne i konkursy 
ekologiczne. 
*Od 2003 - spotkania integracyjne uczniów z wychowankami Domu Pomocy Społecznej; wspólne gry, zabawy, konkursy 
zakończone słodkim poczęstunkiem i drobnymi upominkami. 
*Od 2006 (połowa listopada) - Międzyszkolny Festiwal Piosenki, na który zaproszono uczniów ze szkół w Nakli i Sylcznie. 
Udział wzięło 70 młodych artystów. Pierwsze Grand Prix ufundowane przez Telewizję Bytowską otrzymała Natalia 
Szroeder. W 2012 roku konkurs urósł do rangi konkursu powiatowego, zaproszone zostały wszystkie szkoły z powiatu 
bytowskiego. 
*2008-2009,2014 - Festyn Rodzinny dla dzieci i rodziców zorganizowany przez nauczycieli z przedszkola w Parchowie. 
Inauguracją festynu jest przedstawienie teatralne w wykonaniu nauczycieli i rodziców. Potem impreza z GOK-u przenosi 
się na boisko, gdzie czekają na wszystkich zabawy, konkursy, loterie fantowe, salon fryzjerski, malowanie twarzy, tatuaże, 
pokazy strażackie, przejażdżki końmi lub motorami, kącik lepienia z gliny, dmuchana zjeżdżalnia, a także stoiska z goframi, 
ciastkami, lodami czy pieczonymi kiełbaskami. 
*17 marca 2012 - Dzień Św. Patryka - po raz pierwszy w naszej szkole zainicjowano obchody święta o irlandzkim 
rodowodzie. 
  

W życiu szkoły echem odbijają się również wydarzenia  
z Polski i ze świata 

- Festyn okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004). 
-  Apel ku czci zmarłego 2 kwietnia 2005 papieża Jana Pawła II. 
7 kwietnia odbyła się w kościele parafialnym uroczystość przygotowana przez nauczycieli i uczniów poświęcona ojcu 
świętemu.  
9 kwietnia pielgrzymka do Pelplina delegacji gmin i pocztów sztandarowych szkól z całej diecezji na uroczystą mszę świętą 
ku czci zmarłego papieża.  
16 października 2007 sylwetka Jana Pawła II zostaje przybliżona w ramach obchodów Dnia Papieskiego, który uczczony 
również w 2010-2012. 
- 12 kwietnia 2010 apel upamiętniający katastrofę smoleńską. Po przeczytaniu listy 96 ofiar zgromadzona młodzież i 
nauczyciele uczcili ich pamięć minutą ciszy. 
- Z okazji EURO 2012 (Mistrzostw Europy w piłce nożnej rozgrywane w Polsce) animator Orlika, Łukasz Mudym 
zorganizował w szkole strefę kibica. Uczniowie szkoły wzięli udział w eliminacjach do ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego EURO 2012. 
- 9 listopada 2012 - wieczornica upamiętniająca wydarzenia związane z upadkiem muru berlińskiego i zjednoczeniem 
Niemiec. 
 

Szkoła miejscem ważnych wydarzeń 
1999 - Dożynki wojewódzkie. 
2002 i 2003 - Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Osób Niepełnosprawnych 
2002 - Integracyjny Turniej Niepełnosprawnych w podnoszeniu ciężarów. 
Obchody 750-lecia Parchowa. 
11 kwietnia 2003 – Z okazji 50-lecia Radia Koszalin na jego antenie odbyła się debata "Kaszubi na rozdrożu" nagrywana na 
terenie Zespołu Szkół w Parchowie. 
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Ciekawe inicjatywy edukacyjne podejmowane w szkole 
Dyrektor szkoły Zbigniew Wirkus gromadzi z udziałem dzieci zabytkowe przedmioty, pamiątki z dziejów 

Parchowa i okolicznych wsi. Organizuje w szkole Izbę Pamięci i pragnie otworzyć muzeum naszego regionu. Harcerze 
działający pod opieką Zygmunta Gierszewskiego odkryli wówczas grób czworga młodych ludzi zamordowanych  
w przeddzień zakończenia II wojny, na miejscu którego staraniem ZBOWiD-u stanął pomnik. 

Maj i czerwiec 2000 "Remusonalia" - pomysłodawcą projektu jest Jaromir Szroeder. Uczniowie tworzą ilustracje 
do książki "Życie i przygody Remusa", przygotowują teatralną inscenizację powieści i próbują zgłębić lokalną historię, 
wędrując po okolicznych wsiach i poznając legendy, zwyczaje, zabytki i twórczość ludową. 

1999 -szkoła nawiązuje współpracę z miastem Friesack w Niemczech i stowarzyszeniem AVO. Młodzież 
niemiecka przyjeżdża w odwiedziny do Polski po raz pierwszy w listopadzie 1999 i są goszczeni w prywatnych domach. 
Nasi uczniowie udają się na wycieczkę do Friesack w marcu 2000.  W 2001 ma miejsce wspólny obóz w szkole w Parchowie. 

2003-nawiązanie współpracy z gminą Mosedis na Litwie. Czerwiec 2003 - 15 uczniów klas gimnazjalnych  
i 4 nauczycieli bierze udział w międzynarodowym polsko-niemiecko-litewskim obozie w Mosedis. Młodzież uczestniczy we 
wspólnych zajęciach, grach sportowych, spotkaniach przy ognisku i wycieczkach. Litwini i Niemcy przyjeżdżają do 
Parchowa w sierpniu tego samego roku na dwa tygodnie. Na przełomie lipca i sierpnia 2014 grupa 12 uczniów  
z opiekunami wzięła udział w obozie zorganizowanym przez Towarzystwo AVO we Friesack razem z grupą Francuzów, 
ponieważ do wieloletniej wymiany młodzieży dołączyła francuska organizacja OMJ z Saint- Nazair. Realizatorką tego 
projektu jest Violetta Sildatk, która uczestniczy w corocznych wyjazdach młodzieży. 

2003 -młodzież szkolna wyjeżdża po raz pierwszy na strażacki obóz szkoleniowy do Friesack w ramach 
międzynarodowej wymiany młodzieży. Od 2009 roku młodzi strażacy doskonalą swoje umiejętności i poznają tajniki 
wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej także podczas obozu organizowanego w szkole w Parchowie. Co roku  
14-osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami wyjeżdża na przełomie czerwca/lipca na obóz do Friesack, a na przełomie 
lipca/sierpnia 15-osobowa grupa uczestniczy w obozie w Parchowie. Opiekunką i realizatorką tych wyjazdów jest Zofia 
Warężak. 

Projekt unijny "Mamy równe szanse w zjednoczonej Europie". W ramach konkursu ogłoszonego przez 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Zespół Szkół 
otrzymał dofinansowanie w wys. ponad milion złotych  na realizację projektu w okresie od 01.10.2010 do 30.09.2012.  
W ramach projektu uczniowie nieodpłatnie korzystali z wyjazdów do kina, teatru, na basen, kręgle, na mecze sportowe, 
wycieczki do Gniewu, Torunia, Parku Jurajskiego w Solcu Kujawskim, na zielone szkoły, obozy językowe, rajdy rowerowe  
i piesze, zajęcia edukacyjne w muzeach i centrach nauki, a także brali udział w różnych zajęciach dydaktycznych 
organizowanych w szkole. 

Projekt unijny "Czym skorupka za młodu …" realizowany był od 01.01.2012 do 31.07.2013. Miał na celu 
podniesienie kompetencji uczniów i wyrównanie szans edukacyjnych w stosunku do dzieci z miasta. 

Projekt "Wesołe przedszkole" (28.06.2013-28.02.2015) oraz "Każdy maluch przedszkolakiem"  
(28.06.2013 - 31.07.2014) skierowane były do przedszkolaków. 

Projekt unijny "Złap wiatr w żagle" przeznaczony był dla uczniów klasy V (rok szkolny 2012/2013 oraz 
2013/2014). Miał na celu zainteresowanie uczniów tematyką marynistyczną. 

Projekt "Umiem pływać" realizowany jest od 2013 roku i finansuje dzieciom klasy III szkoły podstawowej wyjazdy 
na basen połączone z nauką pływania. 

Projekty sportowe "Multisport" i "Mały mistrz" są realizowane od 2014. Dzieci z klasy I szkoły podstawowej 
zdobywają w ramach zajęć wych.fiz. sprawność gimnastyka, rowerzysty, turysty. 

Projekt "Tropię, odkrywam, prezentuję" jest realizowany w bieżącym roku szkolnym.  Celem tego projektu jest 
poznawanie najbliższego terenu Kaszub przez uczniów klas "0" i klas I. 

Kampania "Tydzień Profilaktyki" jest prowadzona w maju/czerwcu od roku 2013 ze wsparciem finansowym 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Parchowie. Podczas trwania 
kampanii uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych, spektaklach teatralnych, spotkaniach z pielęgniarką  
i policjantem, pogadankach z pedagogiem. Celem tej akcji jest promowanie zdrowego stylu życia i przestrzeganie przed 
różnymi niebezpieczeństwami. 
 

Uczniowie i nauczyciele 
W 1964 liczba uczniów wynosiła 120, a nauczycieli - tylko 5.  W 1966 szkoła przekształciła się w 8-klasową 

placówkę oświatową. Dzieci uczyły się w klasach łączonych do roku szkolnego 1968/69.  Liczba uczniów stopniowo rosła  
i w roku szkolnym 1969/70 wynosiła 149. W jednej klasie uczyło się wówczas od 13 do 27 dzieci. Zazwyczaj był to jeden 



9 
 

oddział na dany etap nauki. W roku szkolnym 1978/79 liczba uczniów przekroczyła 200 osób.  Rosła również liczba 
nauczycieli. W roku szkolnym 1981/82 pracowało 11 pedagogów, oprócz tego był także kierownik świetlicy. Warunki 
lokalowe były trudne: brak odpowiedniej sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej i zaplecza kuchennego. W roku szkolnym 
1975/76 powołano po raz pierwszy oddział  specjalny dla dzieci z poważnymi trudnościami w nauce, prowadzony przez p. 
Renatę Lipską. Ostatni taki oddział odnotowano w 1992/93. Od 1981/82 organizowane były zajęcia korekcyjno- 
wyrównawcze dla uczniów z orzeczeniami wydanymi przez Poradnię Wychowawczo- Zawodową w Bytowie. W 1984/85 
do klasy IV i  V zaczęły uczęszczać dzieci z Jamna, Gołczewa, Chośnicy, co zwiększyło liczbę uczniów w tych klasach do 35. 
W roku szkolnym 1995/96 liczba uczniów wynosiła 242. Do 22 zwiększyła się liczba nauczycieli. W 2002/2003 naukę 
pobierało 352 uczniów, a w szkole pracowało 29 nauczycieli. 

Nauczyciele pracujący w szkole w latach 60-tych mieli przeważnie średnie przygotowanie pedagogiczne.  
W połowie lat 70-tych większość nauczycieli mogła pochwalić się fachowym wykształceniem pedagogicznym zdobytym  
w  Studium Nauczycielskim, które przyjmowało kandydatów na nauczycieli z ukończoną szkołą średnią. Po dwóch latach 
nauki kandydaci zdobywali kwalifikacje pozwalające na nauczanie dwóch pokrewnych przedmiotów oraz nauczania 
początkowego w trybie stacjonarnym, zaocznym bądź wieczorowym. Od połowy lat 80-tych rosła liczba nauczycieli  
z wykształceniem wyższym magisterskim. W roku szkolnym 1999/2000 było ich 26 spośród 29 pracujących. W 2002r 
pojawił się prawny wymóg posiadania wyższego wykształcenia w zakresie nauczanego przedmiotu. 
 

System nauczania 
Przemiany polityczne pociągnęły za sobą zmiany w systemie nauczania. W roku 1990/91 do szkoły powróciła 

nauka religii. Zamiast języka rosyjskiego uczniowie zaczęli w 1998 uczyć się języka niemieckiego. Od 1999 wszedł język 
angielski jako drugi język obcy dla klas gimnazjalnych, a od 2009 nauczany jest już w klasach młodszych szkoły 
podstawowej oraz w przedszkolu. 13.05.2008 otwarta została nowoczesna pracownia językowa. Dzieci uczą się 
informatyki, korzystając z pracowni komputerowej funkcjonującej od 1998 roku. Język kaszubski zaistniał w planie lekcji 
w roku szkolnym 1997/98. Logopedia jako zajęcia dodatkowe dla dzieci z wadami wymowy pojawiła się w 2005. Od 2007 
roku problemy wychowawcze pomaga rozwiązywać pedagog.  
 

Koła zainteresowań 
Proces dydaktyczny wspierały różne koła zainteresowań działające po zajęciach lekcyjnych. Rozwijały one 

zdolności uczniów, przygotowywały do egzaminów do szkół średnich czy udziału w konkursach. Tradycje ich prowadzenia 
przetrwały do dziś, choć koła często działały z przerwami, pod kierunkiem różnych nauczycieli. 

W latach 60-tych były to: koło artystyczne, żywego słowa, fotograficzne, a także koła przedmiotowe: biologiczne, 
matematyczne i historyczne. 

W latach 70-tych pojawiły się kluby zawodoznawcze, skupiające uczniów mających zamiłowania do pracy  
w różnych zawodach. 

W 1984 Jan Treder założył pierwsze kółko geograficzne. W latach 80-tych pojawiło się koło fizyczne, a koło 
żywego słowa przekształciło się w polonistyczne. 

Długą tradycję i wiele sukcesów na swym koncie ma koło teatralne i chór. Chór bardzo aktywnie działał pod 
kierownictwem Waldemara Kapiszki, później Jaromira Szroedera, a obecnie działa pod batutą Joanny Szroeder, 
uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i gminnych, przeglądach artystycznych. Przyczynia się do popularyzacji kultury 
kaszubskiej i kształtuje poczucie związku z rodzimą tradycją. 

Pierwszy teatrzyk szkolny „Bursztynek” powstał w 1984 na bazie koła recytatorskiego. Jego opiekunką była Ewa 
Szarek. W 1992 Jaromir Szroeder założył młodzieżowy zespół teatralny „Dialogus”, który prezentował swoje spektakle na 
wielu scenach gminnych, ogólnopolskich i międzynarodowych (występy na festiwalu teatralnym w Mosedis  
19-22.10.2006). Obecnie w szkole działa grupa teatralna „ Bez nazwy” pod opieką Violetty Sildatk. 

W życiu szkoły ważną rolę odgrywało Szkolne Koło Sportowe (SKS). Pierwsze wzmianki o jego istnieniu pochodzą 
z 1968 roku. SKS zajmował się organizacją wewnątrzszkolnych imprez sportowych, opiekował się salą gimnastyczną, 
konserwował sprzęt sportowy, prowadził gazetkę poświęconą bieżącym wydarzeniom sportowym. Dziś  również 
odbywają się w szkole zajęcia sportowe w ramach projektu „Orlik”. Dają one możliwość aktywnego spędzania wolnego 
czasu i przygotowują do udziału w różnego rodzaju zawodach sportowych. 

Warto również wspomnieć o kółku filatelistycznym, które w latach 80-tych propagowało ideę zbierania 
znaczków, inicjowało ciekawe wystawy, współpracując z Zarządem Polskiego Związku Filatelistycznego. 



10 
 

Szkoła Podstawowa w Parchowie posiada również tradycje strażackie, które sięgają 1976 roku, kiedy to przy 
szkolnym ZHP została utworzona drużyna pożarnicza. Od 1994 nastąpił wzrost jej aktywności. Uczniowie zdobywają laury 
w Wojewódzkich Zawodach Strażackich oraz w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Najmłodszym kołem powstałym w szkole było koło szachowe utworzone w 1995 z inicjatywy dyrektora  
Jerzego Werry. Jego członkowie zdobywali puchary w rozgrywkach powiatowych i wojewódzkich do 2011roku. 
 

 
Konkursy 

 
 

Od lat 90-tych uczniowie coraz liczniej biorą udział  
w różnego rodzaju konkursach, aby sprawdzić swoją 
wiedzę, wykazać się sprawnością czy rozwijać talent.  
Są to konkursy: 
a) organizowane na terenie szkoły:                        
- plastyczne ”Projekt kartki świątecznej” 
- na najładniejszy różaniec 
- turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Parchowo 
- "Mam talent" 
b) pozaszkolne: 
-recytatorski „Rodno mowa”, „Ptaki, ptaszki polne” 
- Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży 
organizowany przez Muzeum Zachodniopomorskie w 
Bytowie 
-Festiwal Piosenki Religijnej  w Kartuzach 

- Konkurs Kolęd i Pastorałek w Pomysku Wielkim 

- Liga Szachowa 
- Powiatowy Konkurs Przyrodniczy w Pomysku Wielkim. 
- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
-"Kaszubski Idol” 
- Prezentacje Artystyczne w Łupawie 
- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej 
- Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej w Luzinie 
- Pomorski Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych  
w Debrznie 
- Cross Festiwal (biegi przełajowe) 
- Powiatowy Konkurs Twórczości Literackiej Szkół 
Podstawowych „Wyobraźnią pisane” 
- Konkurs Przyrodniczy „Las wokół nas” organizowany przy 
współpracy Nadleśnictwa Lipusz 
- Majówka z Józefem Wybickim 
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Sukcesy uczniów 
Do 2005roku 

*Aleksandra Osińska - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (1990) 

*Waldemar Makurat- I m. na szczeblu wojew. i awans do ogólnopolskich indywidualnych biegów przełajowych (1994) 

*Ilona Bielawa - mistrzyni powiatu w pchnięciu kulą, VIII m. w finale Wojewódzkich Zawodów LA w Sopocie (1997) 

*Elwira Jereczek - I m. na szczeblu wojew.; finalistka VI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w Zgierzu 

(1998) 

*Dawid Werra - II m. w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży w Szachach (1998) 

*Danuta Pruszak - dwukrotna laureatka Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (1998 i 2000) 

*Tomasz Marmołowski, Szymon Marmołowski, Bartłomiej  Warężak, Łukasz Warężak, Dawid Werra, Tomasz Werra, 

Michał Chylewski, Maciej Lutyński, Judyta Wolska, Katarzyna Kurek - grupa szachistów, która w latach 1998-2007 odnosiła 

liczne sukcesy na szczeblu powiat. i wojewódzkim 

*Marta Wrycz-Rekowska - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (2000) 

*Szymon Marmołowski - finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (2001) 

*Szymon Marmołowski - zdobywca głównej nagrody (wyjazd do Disneylandu w Paryżu) w Międzynarodowym Konkursie 

Matematycznym "Kangur" (2001) 

*Szymon Marmołowski - finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (2002) 

*Michał Chylewski- mistrz powiatu w biegu na 300 m, IV m. w sztafecie juniorów woj. pomorskiego 4x100m (2004) 

*Łukasz Warężak - laureat Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Malborku (2004) 

*Tomasz Marmołowski - finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (2004) 

*Tomasz Marmołowski ( I m.), Michał Chylewski (II m.) Słupska Liga Matematyczna (2004) 

*Tomasz Marmołowski, Michał Chylewski - laureaci Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego (2004) 

*Katarzyna Kurek - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (2005) 

*Katarzyna Pałubicka - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (2005) 

2006r. 

*Bartłomiej Warężak - III m. na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Poż. (2006) 

*Szymon Dułak – laureat Literackiego Konkursu Twórczości Uczniów Szkół Podstawowych "Wyobraźnią pisane" – 

"Podróże Kuby" (2006) 

*Piotr Chylewski, Mateusz Bronk,  Bartłomiej Warężak i Dawid Werra - II m. Wojewódzki Konkurs BRD w Garczynie 

(2006) 

* Dawid Werra - II m. w Szachowych Mistrzostwach Bytowa (2006) 

* Dawid Werra - I m. w Szkolnej Lidze Szachowej Powiatu Bytowskiego za 2006/2007 

2007r. 

* I Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Ks. J. Twardowskiego w Miastku (2007) 

II m. Natalia Szroeder, III m. Natalia Chamier Gliszczyńska, IV m. Ewelina Cichosz 

*Bartłomiej  Warężak - V m. Ogólnopolskie Zawody Modeli Sterowanych Radiem (2007) 

*Bartek Jereczek - I m. Ogólnopolskie Zawody Modeli Sterowanych Radiem (2007) 

*Szymon Dułak – laureat Literackiego Konkursu Twórczości Uczniów Szkół Podstawowych "Wyobraźnią pisane" – 

"Toksyczna wojna" (2007) 

*Tomasz Werra, Maciej Lutyński - I m. w Powiat. Konkursie Historycznym "Polska Piastów" (2007) 

*Tomasz Werra - finalista Słupskiej Ligi Matematycznej (2007) 

*Piotr Chylewski, Mateusz Bronk,  Bartłomiej Warężak i Radek Dziemiński - IV m. Wojewódzki Konkurs BRD w Garczynie 

(2007) 

2008r.  

*Tomasz Werra - finalista Wojewódzkiego Konkursu Historii (2008) 

*Tomasz Werra, Maciej Lutyński - II m. w Powiat. Konkursie Historycznym "Polska Piastów" (2008) 
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*Julia Las - II m. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Ks. J. Twardowskiego (2008) 

*Natalia Szroeder - II m. Wojewódzki Konkurs Multimedialny (2008) 

*Magdalena Mach, Paulina Somionka - III m. Wojewódzki Konkurs "Znam życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego" 

(2008) 

*Alicja Głodowska – finalistka VII Dyktanda Kaszubskiego (2008) 

*Emilia Jereczek- finalistka ogólnopolskich czwartków lekkoatletycznych w skoku wzwyż (2008) 

*Alicja Pietranek - finalistka ogólnopolskich czwartków lekkoatletycznych w biegu na 60 m (V m. w Warszawie) (2008) 

*Magdalena Żywicka - finalistka wojewódzkich eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "112 w trudnej 

sprawie - nie używaj przy zabawie" (kat.I-III GIM) (2008) 

*Alicja Klasa - Nagroda Wójta Gminy Kobylnica w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Wielkanoc na Pomorzu" (2008) 

2009r. 

*Edyta Jakubek – III m. Powiatowy Konkurs Recytatorski Legend Kaszubskich "Kaszubski świat  

w legendzie zaklęty" w Bytowie (2009) 

*Edyta Jakubek – I m. finalistka Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Kaszubskiej "Rodnô Mòwa"  

w Chmielnie (2009) 

*Damian Stenke – II m. finalista Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Ptaki i Ptaszki Polne"(2009) 

* Natalia Szroeder, Magdalena Sildatk, Alicja Pietranek, Aleksandra Wilma (zespół taneczny "Together") - III m. 

Wojewódzki Przegląd Form Taneczno-Rytmicznych w Chojnicach (2009) 

2010r. 

*Natalia Szroeder – I m. finalistka Powiat.Konkursu Recytatorskiego "Ptaki i Ptaszki Polne"(2010) 

*Natalia Szroeder - I m. finalistka Powiat.Konkursu Recytatorskiego "Kaszubski świat w legendzie zaklęty" (2010) 

* Natalia Szroeder, Magdalena Sildatk, Alicja Pietranek, Aleksandra Wilma (zespół taneczny "Together") - III m. 

Wojewódzki Przegląd Form Taneczno-Rytmicznych w Chojnicach (2010) 

2011 r. 

*Agnieszka Kuklińska - I m. Powiatowy Konkurs Recytatorski Legend Kaszubskich "Kaszubski świat  

w legendzie zaklęty" (2011) 

*Samuel Wirkus- mistrz powiatu w skoku w dal, finalista ogólnopolskich czwartków lekkoatletycznych w skoku w dal 

(2011) 

*Jędrzej Czapiewski - III m. na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Poż. (2011) 

*Alexander Krefft – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niem. „Der, die, das  Kenner” (2011) 

2012 r. 

*Szymon Dułak - laureat (II m.) Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (2012) 

*Rafał Jereczek - finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (2012) 

*Agnieszka Kuklińska - III m. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” (2012) 

*Natalia Szroeder - I m. finalistka Powiat.Konkursu Recytatorskiego "Kaszubski świat w legendzie zaklęty"; Julia Las - II 

m.(2012) 

*Malwina Kakowska – I m. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mieszkańcy kaszubskich wód”  (2012) 

*Leszek Jankowski, Alexander Krefft, Robert Malek  - II m. w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym pod patronatem senatora Romana Zaborowskiego (2012) 

2013 r. 

*Łukasz Regliński – I m. Powiatowy Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wirelandu (2013) 

*Łukasz Regliński – I m. Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego (2013) 

*Malwina Kakowska i Bartek Cichosz -  laureaci Powiatowego Przyrodniczego Konkursu Fot. pn. "Wokół nas" (2013) 

*Malwina Kakowska - I m. w III Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Plastycznym "Ludzkości Dzieje Malowane" (2013) 

*Alexander Krefft – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego (2013) 

2014 r. 

*Łukasz Regliński – I m. Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego (2014) 
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*Łukasz Regliński – III m. w tenisie ziemnym w Finale Powiatowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej  

klas IV-VI o Puchar Starosty Bytowskiego (2014) 

*Julia Bronk – I m. Powiatowy Konkurs Pieśni Religijnej (2014) 

*Oliwia Werra, Kacper Jankowski, Franciszek Reszka,  Paweł Wirkus, Kordian Durawa, Dawid Zander, Szymon Wilma - II 

m. w wojewódzkim finale rozgrywek w piłkę nożną (2014) 

*Aleksandra Konkol - III m. Wojewódzki Konkurs "Historia Hymnu Narodowego" (2014) 

*Aleksandra Konkol - I m. w Ogólnopolskim Konkursie Senackim "Moja Polska w 2050 roku" (praca literacka oceniana na 

ogólnopolskim etapie przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci) (2014) 

*Agnieszka Lipińska, Magdalena Wirkus, Natalia Ciemińska (drużyna rowerowa) - I m. w "X Majówce z Józefem 

Wybickim, czyli wyprawy po generalskie epolety" (2014) 

*Aleksandra Konkol, Mariola Mielewczyk, Konstancja Las (drużyna piesza) - I m. w "X Majówce z Józefem Wybickim, czyli 

wyprawy po generalskie epolety" (2014) 

 


