
Pasowanie na 

pierwszoklasistę 
5 listopada odbyło się 

uroczyste pasowanie dzieci 

klas pierwszych na uczniów 

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im. Unii 

Europejskiej w Choczewie.  

Zgodnie z ceremoniałem 

szkoły pierwszoklasiści złożyli 

przysięgę przy sztandarze 

szkoły, po uprzednim 

odśpiewaniu hymnu 

państwowego. Ślubowali 

między innymi godnie 

wypełniać obowiązki ucznia, 

pomagać słabszym, być 

prawym, dbać o honor szkoły 

czy wykazywać się 

pracowitością, aby swoim 

działaniem sprawiać radość 

rodzicom i nauczycielom. 

Następnie miało miejsce 

pasowanie na ucznia. Pan 

Dyrektor Andrzej Soboń wraz 

z Panią Wicedyrektor Joanną 

Dzięgielewską symbolicznymi 

ołówkami pasowali 44 

uczniów słowami „Pasuję Cię 

na ucznia Szkoły Podstawowej 

w Choczewie”.  

W części artystycznej 

pierwszoklasiści udowodnili, 

że są gotowi na miano 

pełnoprawnych uczniów 

szkoły podstawowej. Dzieci 

wspaniale, z uśmiechem na 

twarzy, recytowały, śpiewały 

piosenki i odpowiadały na 

pytania sprawdzające ich 

wiedzę polonistyczną, 

matematyczną i społeczną. 

Otrzymały gromkie brawa od 

kolegów i koleżanek ze 

starszych klas, nauczycieli 

oraz od rodziców 

towarzyszących im w tym 

ważnym dniu. Uczniowie na 

początek swojej przygody ze 

szkołą zostali obdarowani 

przez dyrekcję szkoły 

upominkami. Po zakończonej 

uroczystości wraz z rodzicami 

oraz wychowawcami: Panią 

Izabelą Urbowską oraz Panią 

Natalią Kozłowską, udali się 

na wspólne świętowanie i 

poczęstunek do sal lekcyjnych.  

Natalia Kozłowska 

 

 

 

Zespół Szkolno -Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie 



 

Drugoklasiści 

poznają swoją 

gminę 

W ramach projektu 

edukacyjnego „O mojej 

gminie wiem wszystko - 

dworki i pałace w gminie 

Choczewo” uczniowie klasy II 

a i II b Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im. Unii 

Europejskiej, poznają naszą 

gminę. W poprzednim roku 

szkolnym odwiedzali 

przedsiębiorstwa i zakłady 

pracy oraz poznawali zawody, 

które wykonują mieszkańcy 

gminy. W tym roku szkolnym 

zwiedzają dwory i pałace 

poznając ich historię.  

30 października 2019r. 

uczniowie pod opieką p. M. 

Mazur oraz p. K. 

Dzięgielowskiej - poznawały 

historię dworku w Choczewie. 

Tego dnia odwiedziły również 

groby Państwa Dzięcielskich, 

właścicieli dworku. 

W kolejny tygodniu - 7 

listopada miały zajęcia w 

Lubiatowie, gdzie dzieci miały 

możliwość zwiedzenia 

dworku, w którym dzisiaj 

mieści się Urząd Morski. 

Wysłuchały ciekawej lekcji na 

temat historii budynku, po 

którym oprowadził uczniów 

Pan Wacław Lipiec Kierownik 

Obwodu Ochrony Wybrzeża 

GUM w Lubiatowie.  

  Katarzyna 

Dzięgielowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piękna Nasza Polska 

Cała 
11 listopada to znamienna data 

dla każdego Polaka. Szczególnie 

dla tych najmłodszych Polaków, 

którzy tego dnia otrzymali z rąk 

Prezydenta RP podziękowania 

za udział w międzynarodowym 

projekcie „Piękna Nasza Polska 

Cała” koordynowanym w ZS-P 

w Choczewie przez p. Katarzynę 

Kwiatkowską i p. Magdalenę 

Klabacha-Lica. Czynny udział w 

realizacji 20 zadań podjęły się 

przedszkolaki oraz dzieci z klas 

0a, 0b, 0c pod okiem 

wychowawczyń oraz we 

współpracy z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym. 

Koordynatorki 

 



Szkoła pamięta 2019 

Uczniowie i nauczyciele ZS-P 

w Choczewie włączyli się w 

ogólnopolską akcję MEN 

„Szkoła pamięta”. W dniach 

poprzedzających Święto 

Zmarłych odwiedzali groby                  

na okolicznych cmentarzach 

wspominając zmarłych 

nauczycieli, pracowników 

szkoły, uczniów, a także osoby 

zasłużone dla naszej 

społeczności. Uporządkowali i 

ozdobili groby Państwa 

Dzięcielskich, właścicieli 

dworku w Choczewie.  

Celem włączenia uczniów w to 

przedsięwzięcie było 

uwrażliwienie na potrzebę 

pielęgnowania pamięci o 

zmarłych.  

Dyrekcja ZS-P  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak świętowaliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę  

niepodległości… 
W Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Choczewie 

już ósmego listopada 

świętowaliśmy kolejną 

rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

Najpierw, o godzinie 11.11, 

społeczność szkolna 

odśpiewała ,,Mazurka 

Dąbrowskiego’’, wpisując się 

tym wydarzeniem w narodową 

akcję Szkoła, do hymnu! 

Następnie z hali sportowej 

przeszliśmy na główny hol, by 

obejrzeć montaż słowno – 

muzyczny Polska, nasz dom, to 

taka kraina, która się w sercu 

zaczyna z udziałem pani 

Zuzanny Gołaś, emerytowanej 

nauczycielki naszej szkoły, a 

także w wykonaniu młodszych 

i starszych uczniów. Była to 

niezapomniana podróż w 

czasie, powrót do ważnych 

wydarzeń historycznych, ale 

ukazanych z perspektywy 

kobiety – matki i dziewczyny.  

Dobrze znane nam teksty 

poetyckie, jak np. ,,Katechizm  

polskiego dziecka’’ 

Władysława Bełzy w 

wykonaniu dziewczynek z 

klasy II b i III c poruszył nasze 



serca, wywołał w pamięci czas 

dzieciństwa i po raz kolejny 

uzmysłowił, że w okresie 

zniewolenia niestety nie był to 

czas  radosny ani beztroski. 

Przejmująca była scena , kiedy 

dziewczyna w biało – 

czerwonych szatach, alegoria 

Polski – została osaczona przez 

trzy ,,drapieżne’’ mocarstwa. 

Martwa, niesiona na  

ramionach młodzieńców – 

żołnierzy w rytm Marsza 

żałobnego F. Chopina 

wywołała żal i smutek. Równie 

wzruszające było pożegnanie 

przez matki synów idących 

walczyć za ojczyznę. Każdy z 

nich otrzymał od swej 

rodzicielki to, co  wówczas 

było bezcenne: święty 

różaniec, by chronił przed kulą 

wroga, chleb, by nigdy go nie 

zabrakło i błogosławieństwo – 

znak krzyża czyniony na czole 

udającego się w podróż. Czułe 

rozstanie żołnierza z 

dziewczyną, który staje przed 

dylematem, co wybrać- miłość 

do dziewczyny czy miłość do 

ojczyzny? Jak wiemy, był to 

tylko pozór wyboru, bo 

naprawdę wyboru nie było. 

Bóg, Honor i Ojczyzna były 

wartością nadrzędną, 

bezdyskusyjną, wręcz 

oczywistą. 

Te i inne sytuacje ukazane w 

przedstawieniu niech na 

zawsze pozostaną w naszej 

pamięci, abyśmy umieli 

cieszyć się wolnością, którą dla 

nas wywalczono, abyśmy 

dobrze rozumieli, co to jest 

niepodległość. 

Serdecznie dziękuję pani 

Zuzannie Gołaś za to, że 

przyjęła zaproszenie i 

poświęciła swój czas, by  

wystąpić na scenie z naszą 

młodzieżą. Uczniom z klasy 

VII a, II b, III c biorącym 

udział w tym przedsięwzięciu i 

solistce z klasy I a bardzo 

dziękuję za ogromne 

zaangażowanie. Pani Joannie 

Zittermann oraz Panu 

Mateuszowi Radziejewskiemu 

dziękuję za współpracę. 

Wszystkim gratuluję 

wspaniałego występu. 

Małgorzata Kobiela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uczniowie Szkoły Podstawowej w Choczewie klas IV i V brali udział w 

finale powiatowym XX edycji rozgrywek o Puchar Tymbarku w 

powiecie wejherowskim.   
 

 24.10.2019r. na stadionie MOSiR w Redzie  

odbyły się Powiatowe Zawody Piłki Nożnej 

Chłopców U-12. W turnieju brało udział 8 drużyn 

z powiatu wejherowskiego w dwóch grupach.  

Wyniki meczów: 
SP Choczewo – SP Bojano 0:2 

SP Choczewo – SP Bożepole 1:2 

SP Choczewo – SP Strzebielino 2:1 
Mimo, że zawodnicy dawali z siebie wszystko i 

byli bardzo waleczni, drużyna SP Choczewo 

zajęła III miejsce w grupie i odpadła z dalszych 

rozgrywek. 
Skład drużyny: 

1. Baranowski Oskar          kl.5c  

2. Glapa Maksymilian        kl.4b 

3. Hejda Wojciech             kl.5b 

4. Hinz Jakub                     kl.4b 

5. Maksymiuk Fabian        kl.5c 

6. Markowski Nikodem     kl.5c 

7. Sibiga Krystian              kl.5b 

8. Sroczyński Błażej          kl.5b 

9. Stefański Nikodem        kl.5b 

10. Szymański Julian          kl.5b 

11. Żardecki Maksymilian  kl.4b 

  Drużynę prowadził nauczyciel  Henryk Rynko. 

H. Rynko 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mistrzostwa Szkoły Podstawowej  w Choczewie w Tenisie Stołowym

 
 

30.10.2019 r. w hali sportowej 

przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Choczewie 

odbyły się Mistrzostwa Szkoły 

Podstawowej w tenisie 

stołowym w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

rocznik 2007 i młodsi oraz 

2006 i starsi. 

W pierwszej kategorii 

chłopców (2007)  najlepszym 

zawodnikiem okazał się uczeń 

klasy VIIa Michał Obrzut, 

drugie miejsce zajął  Maciej 

Kopicki z kl. VIb, a trzecie 

Bartosz Natoniewski z kl. VIb. 

W tejże kategorii dziewcząt, 

pierwsze miejsce zajęła Lena 

Jażdżewska z kl.Vd, drugie 

Natasza Dudzik kl. VIa, a 

trzecie Anna Majtacz z klasy 

Vd. 

W drugiej kategorii chłopców 

(2006) pierwsze miejsce zajął 

Paweł Wątroba z kl. VIIIa, 

drugie Jakub Drzeżdżon kl. 

VIIIa, trzecie Bianga Grzegorz 

kl. VIIIb. W kategorii 

dziewcząt pierwsza była 

Antonina Jażdżewska kl. 

VIIIb, druga Małgorzata 

Wejer kl. VIIIa, a trzecia 

Natalia Hinca również z kl. 

VIIIa. 

W mistrzostwach wzięło 

udział 25 uczniów i 13 

uczennic Szkoły Podstawowej 

w Choczewie. 

Organizatorem zawodów byli 

nauczyciela wychowania 

fizycznego: Natalia 

Kowalewska-Jażdżewska, 

Wojciech Paździo i Henryk 

Rynko. 

H. Rynko 

 



 

Uczniowie Szkoły 

Podstawowej w 

Choczewie zdobyli 

srebrny  medal w 

Powiatowych 

Drużynowych 

Zawodach Tenisa 

Stołowego w Rumi. 
 

06.11.2019r. w hali sportowej 

MOSiR w Rumi odbyły się 

Powiatowe Drużynowe 

Zawody Tenisa Stołowego 

Dziewcząt i Chłopców Szkół 

Podstawowych  rocznik 2006 i 

2005. W zawodach udział 

wzięło 8 drużyn dziewcząt i 9 

drużyn chłopców z powiatu 

wejherowskiego. Drużyna 

dziewcząt w składzie Antonina 

Jażdżewska, Małgorzata Wejer 

zajęła piąte miejsce. Drużyna 

chłopców w składzie Paweł 

Wątroba, Jakub Drzeżdżon 

zajęła drugie miejsce, 

pokonując w swojej grupie 

drużyny ze SP Wejherowo 3:1 

i SP Strzebielino 3:0. W 

półfinale  pokonali SP 

Karczemki 3:1 natomiast w  

finale przegrali z SP Luzino 

2:3 i wygrali 3:0 z SP Reda. 

Drużyny prowadził nauczyciel 

wychowania fizycznego 

Henryk Rynko. 

H. Rynko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


