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Szkoła Podstawowa w Częstkowie jest nie-

wielką placówką położoną w sołeckiej wsi 

Częstkowo na Kaszubach, w północno-

zachodniej części gminy Szemud. W 2010 

roku obchodziła swoje stulecie. Ma osiem 

oddziałów i liczy 112 uczniów. W budynku 

szkoły znajduje się również siedziba filii Bi-

blioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks. 

Leona Heyke.  

 

Z racji niewielkich rozmiarów budynku                

i małej liczebności klas, w szkole panuje nie-

mal rodzinna atmosfera. 

Szkoła Podstawowa w Częstkowie, obok obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych, oferuje sze-

reg rozmaitych form spędzania czasu wolnego 

oraz działań służących wszechstronnemu roz-

wojowi dzieci  i młodzieży.  

Placówka zapewnia swoim wychowankom 

zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logope-

dyczne, socjoterapeutyczne, terapii pedago-

gicznej, gimnastyki korekcyjnej oraz muzyko-

terapii. Podejmuje również szereg działań, 

służących pomocy uczniom ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się (m.in. udział                    

w akcji Cała Polska czyta dzieciom, obcho-

dach Europejskiego Tygodnia Świadomości 

Dysleksji, programie Czytamy razem, woje-

wódzkim projekcie Ortograficzne Łamigłów-

ki). Szkoła oferuje też zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów: 

języka polskiego (prowadzone metodą „Orto-

graffiti”), matematyki, języka angielskiego.   

Placówka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

uczniów, którzy pragną rozwijać swoje pasje             

i zdolności. Mogą oni korzystać z szerokiej 

gamy zajęć sportowych (gier zespołowych, 

wycieczek pieszych i rowerowych, wyjazdów 

na basen i lodowisko), artystycznych (pla-

stycznych, muzycznych), językowych (angiel-

skiego, francuskiego) czy kół zainteresowań 

(przyrodniczego, muzycznego). Działa tu także 

Szkolny Teatrzyk „Kopciuszek”, który ma                

na swoim koncie liczne nagrody zdobyte pod-

czas Gminnych Przeglądów Teatralnych                    

w Szemudzie. Poza tym w placówce funkcjo-

nuje Dyskusyjny Klub Edukacyjny, będący 

miejscem spotkań miłośników czytania, a tak-

że sposobem rozwijania umiejętności słucha-

nia, mówienia oraz wyrażania myśli i uczuć.             

W Szkole Podstawowej w Częstkowie reali-

zowany jest program edukacji finansowej SKO 

PKO Banku Polskiego.  

Placówka organizuje mnóstwo imprez                    

i uroczystości szkolnych. Wiele z nich na stałe 

wpisało się do kalendarza i weszło do tradycji 

szkoły. Warto tu wymienić zwłaszcza: paso-

wanie na ucznia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 

Jedności Kaszubów, Dzień Dziecka, Święto 

Pieczonego Ziemniaka, zabawę karnawałową 

oraz rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny.  

Szkoła bierze też udział w rozmaitych akcjach 

ekologicznych i charytatywnych (m.in. „Sprzą-

tanie Świata”, zbiórki darów dla podopiecz-

nych OTOZ Animals Schroniska dla Bezdom-

nych Zwierząt w Dąbrówce). 

Poza zajęciami, imprezami i konkursami, szko-

ła oferuje także swoim wychowankom liczne 

wyjazdy i wycieczki. Uczniowie mają możli-

wość uczestniczenia w seansach filmowych                

w Multikinie, warsztatach organizowanych 

przez muzea  oraz  rozmaitych wycieczkach 

krajoznawczo-turystycznych, w tym także 

kilkudniowych.  



 

Początki szkolnictwa w Częstkowie sięgają 

1860 roku. Nie było wówczas wydzielonego 

gmachu szkoły, nauka odbywała się w wynaję-

tych pomieszczeniach Były to nieregularnie 

prowadzone zajęcia nauki czytania i pisania. 

 

 
 

W 1887 r. istniała już we wsi jednoizbowa 

katolicka szkoła ludowa, w której jeden na-

uczyciel uczył 75 uczniów. Z powodu braku 

gmachu szkoły, nauka odbywała się w wynaję-

tych budynkach i pomieszczeniach. 

 

 
 

Budowę obecnego budynku szkolnego ukoń-

czono w 1910 roku. W tym czasie pracowało 

tu dwóch nauczycieli. W roku 1928 szkoła 

dysponowała dwiema izbami lekcyjnymi,               

w których uczyło się 80 dzieci. Pierwszymi 

kierownikami placówki byli: p. Wojewódka 

(1919–1920), Stefan Konwicki (1920 – 1935), 

Andrzej Mądrzak (1936 – 1939). Nauka               

odbywała się także w okresie okupacji hitle-

rowskiej. Po wojnie kierownikiem szkoły,       

a zarazem nauczycielem, był Stefan Wiśniew-

ski, który pełnił swe obowiązki do 1951 roku. 

W tym czasie do szkoły uczęszczało 109 

uczniów. Panowały niezwykle trudne warunki: 

nauczanie odbywało się w jednej izbie lekcyj-

nej, brakowało ławek i tablic, okna były nie-

oszklone, a dach przeciekał.  Począwszy                   

od września 1946 roku podniósł się stopień 

organizacyjny szkoły. Kolejnymi kierownika-

mi byli: Aleksander Labuda (1951 – 1954) 

oraz Tadeusz Szopiński (1954 – 1965),  który 

założył przy szkole sad i dokonał adaptacji 

pomieszczeń w budynku szkolnym: wygospo-

darował kuchnię, kancelarię, 2 pokoje dla ce-

lów mieszkalnych oraz dwie izby lekcyjne. 

 

 
 

W latach 1965 - 1970 działalnością szkoły 

kierował Jan Leśniowski. Po nim następowali: 

Zenon Głombiowski, Ludmiła Siwiś, Zofia 

Serafin, Grzegorz Wenta. Gdy stanowisko 

dyrektora szkoły objął Jan Gusman, tutejszą 

placówkę wyposażono m. in. w nowe meble, 

zakupiono środki audiowizualne, dokonano 

również przebudowy klas, uzyskując w ten 

sposób dodatkowo dwie izby lekcyjne. Stale 

wzrastająca liczba uczniów spowodowała,                

że dyrektor Gusman podjął decyzję o przenie-

sieniu klas 0–III do prywatnego budynku. 

 

 



Dzieło Jana Gusmana kontynuowała jego cór-

ka, Irena Puzdrowska. Za jej kadencji m.in. 

przeprowadzono gruntowny remont dachu, 

założono centralne ogrzewanie, zlikwidowano 

pomieszczenia mieszkalne, przekształcając je 

na sale lekcyjne, co przyczyniło się do powrotu 

oddziałów 0 – III do budynku szkoły. W nie-

których pomieszczeniach wymieniono okna               

i podłogi, utworzono salę komputerową                   

do nauki informatyki. Zadbano też o najbliższe 

otoczenie szkoły, m.in. postawiono nowe 

ogrodzenie.  W 2008 roku dyrektorem została 

Iwona Toruńczak, która dzięki wsparciu władz 

gminy, sponsorów, przyjaciół szkoły                   

i rodziców, przeprowadziła generalny remont 

placówki (dach, wymiana komina, ocieplenie              

i wytynkowanie budynku). Wymieniono też 

bramę wjazdową, część ogrodzenia, uporząd-

kowano teren wokół szkoły. Zmiany zaszły 

również wewnątrz budynku. Wyremontowano 

łazienkę, klatkę schodową, w całym gmachu 

wymieniono oświetlenie. Dużym wyzwaniem 

było przebudowanie pierwszego piętra szkoły      

i wygospodarowanie miejsca na świetlicę, 

gabinet dyrektora, sekretariat, kuchnię, maga-

zyn na sprzęt sportowy. Pomieszczenia wypo-

sażono w nowe meble, zakupiono też sprzęt 

kuchenny.  

 

 

Szkoła w Częstkowie obchodziła w 2010 roku 

piękny jubileusz. Przetrwała 100 lat, zmienia-

jąc swe oblicze, dzięki gorliwej pracy kierow-

ników, dyrektorów, rzeszy nauczycieli i innych 

pracowników. Szkoła jest coraz lepsza, pięk-

niejsza. Jest dziedzictwem, które kontynuować 

będą przyszłe pokolenia. 

Źródło: Folder wydany z okazji 100-lecia szkoły 

 

 

 

Wywiad z Dyrektorem Szkoły                                                         

Panią Iwoną Toruńczak 

 

 

 

 

 

Redaktor (R.): Spotykamy się dzisiaj                              

na  I Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym                 

„Czy znasz tę baśń?” dla uczniów klas III 

szkół podstawowych. Konkurs ten odbywa się 

w Częstkowie już od wielu lat, jednak dotych-

czas obejmował swym zasięgiem jedynie gminę 

Szemud. Która to już edycja tego przedsięwzię-

cia? 

Pani Dyrektor (P.D).: Szkoła Podstawowa                 

w Częstkowie już po raz trzynasty organizuje 

Konkurs Czytelniczy „Czy znasz tę baśń?”.  

Co trzy lata zmieniamy jego tematykę.               

Najpierw obejmował  baśnie H.Ch Andersena,              

a potem – baśnie polskie. W 2010 roku posta-

nowiliśmy oprzeć tematykę konkursu na le-

gendach kaszubskich.  

R.: Skąd wziął się pomysł na ten konkurs? 

Jaka jest historia tego przedsięwzięcia? 

P.D.: W ramach współpracy między szkołami 

byłam gościem na apelu z okazji  Święta              

Niepodległości w SP w Strzepczu. Młodsi 

uczniowie uczestniczyli tego dnia w między-

klasowym konkursie ze znajomości wierszy 

Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Uznałam,  

że jest to ciekawa forma aktywności i skutecz-

na metoda zdobywania wiedzy, ponieważ for-

ma konkursu zawsze bardziej motywuje                 



niż typowa analiza tekstu. Namówiłam wtedy 

koleżankę Kasię Laskowską, żebyśmy zrobiły 

konkurs ze znajomości baśni Andersena                 

dla uczniów klas III, ponieważ dzieci w tym 

wieku już sprawnie czytają i mogą się dobrze 

przygotować do turnieju. Ponadto uznałyśmy, 

że skoro obie „robimy awans zawodowy”,  

będzie to jedno z realizowanych przez nas 

działań. Obawiałyśmy się, że z czasem kon-

kurs „umrze śmiercią naturalną ", ale przeszedł 

nasze najśmielsze oczekiwania - spotkał się             

z ogromnym zainteresowaniem i zachętą                  

do dalszej pracy. Zawsze robiłyśmy ewaluację, 

która pozwalała nam na zmiany i dawała 

wskazówki. Były one dla nas bardzo cenne. 

Jednakże we dwie nic byśmy nie zrobiły.  

Wymyślone przez nas konkurencje graficznie 

przygotował Tomasz Piotrowicz, który obecnie 

sam zajmuje się opracowaniem zadań                   

i zagadek oraz projektowaniem i wykonaniem 

dekoracji. Od początku współpracuje z nami 

Justyna Nowicka. Jednak nie zawsze uczestni-

czy ona w konsultacjach, gdyż jej klasa                 

co kilka lat także bierze udział w konkursie. 

Jednakże Pani Justyna wraz z mężem zawsze 

wspierają konkurs finansowo. Należy dodać, 

że konkurencje opracowywane są w ścisłej 

tajemnicy nawet przede mną. Otrzymuję je                

w dniu konkursu, a czasami dzień wcześniej. 

Chociaż konkurs zapoczątkowało kilka osób, 

to obecnie w jego przebieg angażuje się więk-

szość grona pedagogicznego naszej szkoły. 

Jest na stałe wpisany do kalendarza imprez                 

i zawsze odbywa się w środy w okolicy 18 

maja.  

R.: Co skłoniło Państwa do poszerzenia zasię-

gu konkursu? 

P.D.: Do poszerzenia zasięgu konkursu             

nakłaniało nas wiele osób, które były zarówno 

uczestnikami, jak i gośćmi czy obserwatorami 

tego wydarzenia. Jedną z nich była Pani Lucy-

na Radzimińska ze Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego. 

R.: Jakie podmioty czy organizacje wspierają 

Państwa przy organizacji konkursu? 

 

P.D.: Honorowym patronatem nasz konkurs 

objął Pomorski Kurator Oświaty. W tym roku 

poprosiliśmy o patronat Starostę Powiatu 

Wejherowskiego, Panią Gabrielę Lisius, która 

wyraziła zgodę i ufundowała cenne nagrody. 

Wsparła nas również Wiceprzewodnicząca 

Rady Powiatu Wejherowskiego, Pani Geno-

wefa Słowi. Od początku patronuje nam Gmi-

na Szemud. Zarówno Wójt Gminy, Pan Ry-

szard Kalkowski, jak i Rada Gminy                

z życzliwością patrzą na wszelkie inicjatywy 

podejmowane na rzecz społeczności lokalnej              

i je wspomagają. Ze względu na tematykę 

wspiera nas Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie                   

oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.               

Pani Lucyna Radzimińska  (z ramienia ZK-P)             

corocznie uczestniczy w pracach komisji.  

Należy dodać,  że ZK-P Oddział Gdańsk               

od początku współpracy funduje nagrody 

książkowe uczestnikom konkursu. Bardzo 

cenimy sobie współpracę z Dyrektorem Bi-

blioteki Publicznej Gminy Szemud, Panią 

Iwoną Piastowską,  która jest przyjacielem 

szkoły i fundatorem nagród. Od samego             

początku towarzyszy nam także Rada Sołecka 

wsi Częstkowo. Jest ona wiernym partnerem 

w realizacji przedsięwzięć takich jak ten kon-

kurs oraz innych podejmowanych przez nas 

działań. Konkurs nie byłby możliwy, gdyby 

nie otwartość ze strony strażaków z OSP                     

w Częstkowie. Goszczą nas zawsze  w swoich 

progach, udostępniając nam salę imprez. Jed-

nakże najdłużej wspiera nas firma NOW-

DREW z Częstkowa, która jest z nami od po-

czątku. Jej pierwszy właściciel, Pan Edmund 

Nowicki zawsze wspierał działania szkoły 

oraz wszelkie inicjatywy zarówno                 

na rzecz dzieci, jak  i całego środowiska             

lokalnego. Dzieło to kontynuuje jego syn,  

Pan Wojciech Nowicki. Przedsięwzięcia              

nie udałoby się zrealizować także bez rodzi-

ców i nauczycieli, którzy dbają o dobre imię 

naszej szkoły, podejmując rolę gospodarzy 

imprezy. Za te wszystkie formy pomocy                     

i wsparcia jesteśmy niezwykle wdzięczni. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III edycja  

(2006) 

V edycja  

(2008) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI edycja  

(2009) 

 

XII edycja  

(2015) 



 

 

 

 

TO JUŻ 13 LAT!!! 

edycja/rok miejsce/szkoła 

I / 2004 

I:   Łebieńska Huta 

II:  Kielno 

III: Donimierz 

II / 2005 

I:   Łebieńska Huta 

II:  Koleczkowo 

III: Kielno 

III / 2006 

I:   Łebieńska Huta 

II:  Donimierz 

III: Częstkowo 

IV / 2007 

I:   Szemud 

II:  Łebieńska Huta 

III: Częstkowo 

V / 2008 

I:   Bojano/Łebno 

II:  Łebieńska Huta 

III: Częstkowo 

VI / 2009 

I:   Częstkowo 

II:  Szemud 

III: Bojano 

VII / 2010 

I:   Karczemki 

II:  Częstkowo 

III: Szemud 

VIII / 2011 

I:   Donimierz 

II:  Kielno 

III: Łebieńska Huta 

IX / 2012 

I:   Bojano 

II:  Jeleńska Huta 

III: Kielno 

X / 2013 

I:   Jeleńska Huta 

II:  Bojano 

III: Łebno 

 
XI / 2014 

I:   Częstkowo 

II:  Szemud 

III: Jeleńska Huta 

 
XII / 2015 

I:   Koleczkowo 

II:  Jeleńska Huta 

III: Szemud 
 

XI edycja  

(2014) 

 

XII edycja  

(2015) 

 


