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Karty  historii szkoły w Pinczynie 

 

1686 – 1938 

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Pinczynie pojawiły się w 1686 roku. 

Nauczycielem był organista, który uczył kilku miejscowych chłopców.  

7 listopada 1816 roku, dzięki proboszczowi Pinczyna Szymonowi Homo powstała 

jednoklasowa szkoła elementarna, w której nauczycielem był kolejny organista. Liczba 

uczniów stopniowo wzrastała, w roku szkolnym 1866/67 do szkoły uczęszczało 70 dzieci. 

   W 1867 roku wzniesiono obok kościoła nowy murowany budynek szkoły.  

W 1887 roku w szkole były dwie klasy, uczyło w nich dwóch nauczycieli - Polak         

i Niemiec. Do szkoły uczęszczało wówczas 131 uczniów.   

     Pod zaborem pruskim, obok funkcji oświatowej, szkoła w Pinczynie była 

podstawowym narzędziem germanizacji. Z tego powodu dzieci i mieszkańcy wsi okazywali 

jej wrogość przeradzającą się niekiedy w otwarte konflikty. Najbardziej uwidoczniło           

się  to  w strajku szkolnym 1906 - 1907. 

  Po dwóch latach odzyskania niepodległości w 1920 roku zaczęto organizować polską 

szkołę. Pierwszym kierownikiem Publicznej Szkoły w Pinczynie był Władysław Orlikowski.        

Wraz  z nim pracowały trzy nauczycielki. 

     W latach 1937 - 1938 do nauki przystosowano starą owczarnię byłego majątku. 

Nauka odbywała się od tego roku w dwóch budynkach.  

 

1939 - 1968 
 

    Szczególny okres w dziejach Pinczyna to czas okupacji. Wojska hitlerowskie 

wkroczyły do Pinczyna 6 - 7 września 1939 roku. Rozwiązane zostały wszystkie organizacje 

społeczne. W szkole wprowadzono język niemiecki. Odpowiedzią na postępowanie władz 

niemieckich było tajne nauczania. 

W październiku 1939 roku aresztowano w Pinczynie, a następnie zamordowano             

w Szpęgawsku księdza  – Stanisława Hoffmanna, kierownika szkoły Pawła Piekarskiego       

i nauczyciela Franciszka Wyżlica oraz księdza Jana Rogalskiego. 

Pinczyn został wyzwolony 6 marca 1945 roku, a już 23 marca wznowiono naukę      

w szkole. Pierwszym jej organizatorem i kierownikiem był Wiktor Kuropatwa. Naukę 

rozpoczęło 212 dzieci. Szkoła i jej otoczenie były bardzo zniszczone, brak było sprzętu           

i podręczników. Do pracy na rzecz szkoły aktywnie włączyli się rodzice. 

   Przez dwa lata (1947-1949) istniało przy szkole podstawowej Wieczorowe 

Gimnazjum dla Dorosłych, dzięki któremu 49 uczniów uzyskało tzw. „małą maturę”.            

W tym samym czasie zorganizowano również pierwszą w województwie gdańskim Szkołę 

Przysposobienia Rolniczego.  

W 1957 r. został założony w Pinczynie pierwszy w powiecie starogardzkim Uniwersytet 

Powszechny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.  

       W roku szkolnym 1968/69, w sześciu pomieszczeniach znajdujących się  w dwóch 

budynkach mieściło  się 12 oddziałów.  

    Tak trudnych warunków szkoła, jak dotąd nigdy nie posiadała, w związku                                  

z tym 10 października 1968r. rozpoczęto budowę nowej szkoły.  
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Budynek szkoły z roku 1969 

 

 
 

Pomnik w parku przy starej szkole  ku czci pomordowanych nauczycieli w 1939r.,  

którzy zginęli  w Lesie Szpęgawskim. 

 

            

1969 – 1998 
 

Szkoła została oddana do użytku 22 lipca 1969r. Rok szkolny 1969/70 rozpoczął się   

w nowej szkole w 30 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tego dnia szkoła otrzymała 

sztandar oraz imię Bohaterów Westerplatte. 

    Budynek szkoły był nowoczesny, jak na tamte lata. Była to szkoła jednopiętrowa         

o powierzchni użytkowej 1625 m². W szkole znajdowała się sala gimnastyczna i dziesięć 

pomieszczeń do nauczania, w których zorganizowano klaso-pracownie. Przy budynku 

znajdowało się boisko szkolne.  

 W roku szkolnym 1973/74 klasy VI – VIII  z  Karolewa zaczęły uczęszczać do Szkoły 

w Pinczynie co spowodowało wzrost liczby uczniów i zwiększenie liczby oddziałów.   

We wrześniu 1977r. dwa pomieszczenia zajęło przedszkole. 

 Dnia 13 października 1973 r. Sejm podjął uchwałę o systemie edukacji narodowej,   

w której wszystkie dzieci miały realizować 10-letnie szkoły ogólnokształcące . W 1982 roku 

reformę strukturalną wstrzymano. 

   W latach 1982-88 zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do szkoły                     

w Pinczynie, co przy małej liczbie sal lekcyjnych, spowodowało, że lekcje odbywały             

się na dwie zmiany.  

W 1989r.  przywrócono szkole dwa pomieszczenia zajmowane przez przedszkole, 

które zostało przeniesione do nowego budynku. 
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   Reforma z 1998 roku objęła zmiany nauczania w klasach I-III, nastąpiła integracja 

treści nauczania. Szkoła w Pinczynie jako pierwsza w gminie, bo już z rocznym 

wyprzedzeniem podjęła się wdrażania w klasach  najmłodszych nowej reformy 

wprowadzając nauczanie zintegrowane. 

 

 

 

 
 

Tarcza uczniowska Szkoły Podstawowej w Pinczynie 

 

 

 

 

 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1974/1975 
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1999 – 2009 
 

 W roku szkolnym 1999/2000 zostają wprowadzone kolejne zmiany w szkolnictwie 

polskim. Dotychczasowa Publiczna Szkoła Podstawowa stała się Zespołem Kształcenia                         

i Wychowania w Pinczynie, w skład którego weszły Publiczne Przedszkole,  sześcioklasowa 

Szkoła Podstawowa i trzyletnie Gimnazjum także z klasami gimnazjalnymi w Kleszczewie. 

   W 2000r. zlikwidowana została szkoła filialna w Pałubinku, a  rok później  

w Karolewie. Wraz  ze wzrostem liczby dzieci ponownie pogorszyły się warunki pracy.  

 

 
 

22 czerwca 2000r. uroczystość pożegnalna szkoły w Pałubinku 

 

 

            
 

21 czerwca 2000 pożegnanie ostatniego rocznika klas ósmych szkoły podstawowej. 

 

     W roku szkolnym 2001/2002 klasy pierwsze szkoły podstawowej uczyły się w salce 

katechetycznej, którą udostępnił  na potrzeby szkoły ks. proboszcz Henryk Mindykowski.    

W następnym roku dzięki przystosowaniu pokoju nauczycielskiego powstała jedna sala 

lekcyjna i uczniowie wrócili  do szkoły. Stan taki trwał do 2008 roku. Warunki pracy  w tym 

okresie były bardzo trudne, pracowano na dwie zmiany. Zajęcia rozpoczynały                     

się od 7.30, a trwały do 16.45.  

 W grudniu 2005r.  rozpoczęto budowę nowego skrzydła budynku szkoły.   

10 kwietnia 2008 roku nowe skrzydło szkoły zostało oddane do użytku. Szkoła zyskała pięć 

sal lekcyjnych oraz nowe pomieszczenie dla biblioteki szkolnej oraz CIM (Centrum 
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Informacyjno-Medialne). Dzięki temu zmieniły się także godziny rozpoczęcia zajęć              

od 8.00 oraz zakończenia do 15.25. 

 

 
 

   

 
 

Budynek szkoły – wygląd obecny 

     

                   
 



 7 

Pamiątkowe tablice na gmachu budynku szkoły poświęcone ks. Stanisławowi Hoffmannowi 

oraz nauczycielom Pawłowi Piekarskiemu oraz Franciszkowi Wyżlicowi.  

Jak pamiętamy o naszym patronie - Bohaterach Westerplatte? 

 

1 września 1969r. w 30 rocznicę wybuchu II wojny światowej  szkoła w Pinczynie 

otrzymała sztandar oraz imię Bohaterów Westerplatte.   

Uczniowie na przełomie 40 lat od nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte 

kultywowali pamięć o dzielnych żołnierzach, którzy od 1 września do 7 września  1939r. 

bronili skrawka polskiej ziemi, kiedy to niemiecki pancernik  Schleswig-Holstein                 

o godz. 4.45 rozpoczął ostrzał Westerplatte i tym samym  II wojnę światową.  

W kronikach szkoły odnotowano spotkania z żyjącymi Westerplatczykami                

na Westerplatte oraz z mieszkającą w Gdańsku p. Stanisławą Górnikiewicz-Kurowską, 

prezes Stowarzyszenia Westerplatczyków, autorką licznych publikacji o Westerplatte, 

opiekunką szkół noszących imię sławnej polskiej załogi, która niejednokrotnie gościła         

w murach szkoły w Pinczynie, uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą,  opowiadała              

o losach żołnierzy,  a także zasiadała w komisjach konkursowych Turniejów  Wiedzy           

o Patronie. 

 

       
          

              04.09.1989r. zjazd Westerplatczyków                  13.09.1997 - Westerplatte 

                       

              
 

Spotkanie na Westerplatte – 07.09.1998r. 
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 Tradycją szkoły stały się organizowane rokrocznie Turnieje Wiedzy o Patronie 

Szkoły. Po raz pierwszy taki turniej odbył się we wrześniu 1994r. w 25 rocznicę nadania 

imienia Bohaterów Westerplatte  szkole w Pinczynie.  

 

     
     

 III Turniej Wiedzy o Patronie                        IV Turniej Wiedzy o Patronie 

 

 Dyrekcja i nauczyciele tutejszej szkoły dbają, aby dzieci już od najmłodszych lat 

uczęszczając do szkoły, obcowały na co dzień ze swoim patronem m.in. organizując  turnieje 

o patronie, przedstawiając  informacje w gablotach historycznych.   

  Uczniowie czczą także pamięć Bohaterów Westerplatte biorąc udział w wycieczkach 

szkolnych organizowanych przez nauczycieli na Westerplatte. Uczestniczą  w nich zarówno 

młodsi, jak i starsi uczniowie.  

 
 

               
                          

                          Westerplatte – 18.06.1985r.                         Westerplatte – 13.09.1997r. 
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Jak zmieniała się szkoła w Pinczynie na przełomie 40 lat? 

 

 
 Obecny budynek szkoły oddano do użytku 22 lipca 1969r.  Budynek był nowoczesny 

jak na tamte lata. Szkoła jest jednopiętrowa o powierzchni użytkowej 1625m². W szkole 

znajduje się sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka i 10 pomieszczeń do nauczania,            

w których zorganizowano klaso-pracownie m.in. języka polskiego, historii, techniki, chemii.  

Jedno z pomieszczeń na parterze zajmowały klasy I-III.  Przy budynku znajdowało             

się boisko szkolne. 

 We wrześniu 1977r. w budynku szkoły utworzono przedszkole, które  zajmowało 

75m², co spowodowało zmniejszenie ilości sal lekcyjnych.  

 Szczególnie dotkliwy brak pomieszczeń do nauczania odczuwano w latach            

1982 – 1988. Z tego powodu zajęcia odbywały się na dwie zamiany. Sytuacja w tym zakresie 

poprawiła się w 1989r., gdy przywrócono szkole pomieszczenia zajmowane przez 

przedszkole, które zostało przeniesione do budynku przy ul. Gajowej.  Szkoła odzyskała       

w ten sposób izby lekcyjne.   

 Od 1994r. na parterze szkoły swoje pomieszczenia miały klasy najmłodsze I-III 

natomiast klasy starsze uczyły się w salach na piętrze.  

W roku szkolnym 2000/2001 znacznie zwiększyła się liczba uczniów, przez co  szkoła 

znalazła się w trudnej sytuacji lokalowej, aby skrócić czas pracy szkoły przekształcono 

pomieszczenie pokoju nauczycielskiego  w salę lekcyjną. Nauczyciele tymczasem zajęli małe 

pomieszczenie higienistki szkolnej.    

Sytuacja taka trwała do 2008r., kiedy to oddano do użytku nowe skrzydło szkoły. 

Dzięki dobudowie skrzydła szkoła zyskała nowe pomieszczenie dla biblioteki szkolnej wraz   

z pomieszczeniem dla pracowni multimedialnej, trzy nowe sale dla nauczania 

zintegrowanego oraz dwie sale do nauczania dla klas IV-V.W salach „starej szkoły” 

zajmowanych dotychczas przez klasy najmłodsze pracują obecnie klasy IV-VI szkoły 

podstawowej, natomiast górne piętro zajmują klasy gimnazjalne.    

 

         
                      Sala nr 33                                                              Sala nr 18 
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Szkolna izba regionalna 
 

 Od 1988 roku z inicjatywy ówczesnej p.  dyrektor Gertrudy Stanowskiej,  kierownik 

świetlicy p.Katarzyny Stencel, nauczycieli, pracowników szkoły, a także uczniów                    

i ich rodziców trwały prace nad zbieraniem, gromadzeniem i ochroną przed zniszczeniem 

różnych pamiątek najbliższej okolicy.         

Gromadzone od kilkunastu lat zbiory mogłyby uzupełnić kolekcję profesjonalnego 

muzeum. W zbiorach „izby kociewskiej”, która mieści się  w szkolnej świetlicy znalazły      

się: stare komody, szafy, kredensy, kufry, łóżka, stoły, krzesła. Ponadto w izbie regionalnej 

znajduje się bogata kolekcja dawnych przedmiotów użytkowych, takich jak: lampy naftowe, 

żelazka na węgiel, filiżanki i inne naczynia kuchenne. W zbiorach znalazły się także dawne 

narzędzia i urządzenia do pracy w gospodarstwie: kierzanki, centryfugi, kołowrotki  i inne, 

a także  cenne eksponaty rękodzieła ludowego: obrusy, serwety, koronki. 

Zbiory muzealne ciągle się powiększają. W ciągu 20 lat zapełniono półki i szafy 

różnorodnymi przedmiotami.  

W konkursach „Izb regionalnych” organizowanych przez Kociewskie Towarzystwo 

Oświatowe szkoła zajmowała czołowe miejsca. 

 

 
 

Dyplom dla Izby Regionalnej za zajęcie I miejsca w Konkursie Izb Regionalnych - 

 Tczew 21.06.2000r. 

 

W 2006r. w świetlicy szkolnej przeprowadzono remont, od tego roku zmienił się 

wystrój izby regionalnej, ale nadal posiada ona swój regionalny, kociewski charakter            

i przyciąga wiele osób chętnych, które podziwiają tutejsze zbiory. Izba jest także miejscem,      

w której odbywają się różnego rodzaju spotkania z ciekawymi ludźmi Kociewia i różnego 

rodzaju uroczystości szkolne. 

 

Kierownicy świetlicy szkolnej 

Halina Bielang 

Katarzyna Stencel 

Gabriela Miksza 

Ewa Niemczyk (obecnie) 
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Szkolna Izba Regionalna – wygląd pierwotny 

 

        
 

Obecny wygląd Izby Regionalnej 
 

Biblioteka 

 
Bibliotekę szkolną w Pinczynie zorganizowano najpierw w jednej z dwóch sal 

karczmy F. Osowskiego, gdzie mieściła się również świetlica szkolna. Od pierwszych 

lat istnienia liczba gromadzonych książek ciągle wzrastała. W 1954 r. księgozbiór 

liczył 390 pozycji, w roku następnym już 1130. 

Od 1969r. biblioteka znajdowała się w nowym budynku szkoły, gdzie 

zajmowała pomieszczenie o powierzchni 30 m
2
. W 1969 r. księgozbiór biblioteki 

wynosił 3211 woluminów, na jednego ucznia przypadało 10 pozycji. 

W 2000 r. został powołany pierwszy „aktyw biblioteczny”, którego celem było 

rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji,  

wykonywanie prostych prac biblioteczno-technicznych: segregowanie i układanie 

czasopism na regałach w czytelni, porządkowanie książek na regałach, pomoc            

w korzystaniu z aparatu bibliotecznego.  

W 2007 r. biblioteka została przeniesiona do nowego skrzydła szkoły. Obecnie 

biblioteka posiada odrębne miejsce na czytelnię. Czytelnia pełni także funkcję 

Centrum Informacji Multimedialnej. 

W bibliotece na przestrzeni 40 lat pracowały: 

Barbara Ossowska 

Teresa Krzyżyńska 

Stanisława Cherek (Papis) 

Gabriela Burczyk (Dobosz) - obecnie 
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Członkowie aktywu bibliotecznego w czasie zajęć. 

 

     
 

   Pracownia CIM w bibliotece szkolnej                     Biblioteka – wygląd obecny 

 

 

 

Pracownia informatyczna 
  

 W roku szkolnym 1994/1995 z inicjatywy ówczesnej pani wicedyrektor szkoły 

Iwony Loroch i przy współpracy z Radą Rodziców została utworzona szkolna 

pracownia komputerowa. Była to jedna z pierwszych pracowni komputerowych wśród 

szkół na terenie gminy Zblewo. 

Pierwsze komputery do szkoły zostały przywiezione  z Gdańska. Było to pięć 

komputerów typu PC IBM z procesorem 286,  dwa komputery  z procesorem  386   

oraz drukarka igłowa.  

Brak pomieszczenia w szkole spowodował, że pierwsze zajęcia informatyki 

odbywały się w jednej z sal przedszkola przy ul. Gajowej,  dzięki pokonaniu tych 

trudności klasy ósme szkoły podstawowej mogły uczyć się informatyki.  Organizowane 

było również pierwsze koło informatyczne, na które uczęszczało wielu uczniów. 

W następnych latach następowała modernizacja pracowni i komputeryzacja 

szkoły. W 2000r. szkoła otrzymała pracownię internetową w ramach projektu 

„Internet w każdej gminie”.  

W 2001r.  rozpoczęły się w szkole 40  godzinne kursy komputerowe dla 

nauczycieli szkoły w Pinczynie z zakresu TI – „Intel Nauczanie ku Przyszłości”. 

Zajęcia prowadził nauczyciel informatyki w tutejszej szkole p. Stanisław Rompa. 
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Podczas trwania kursu zostało przeszkolonych 20 nauczycieli.  Zorganizowane były 

także  przez szkołę kursy z podstaw obsługi komputera dla mieszkańców wsi. 

Lata następne to burzliwy rozwój pracowni komputerowej. W 2005r. szkoła 

otrzymała pracownię internetową dla szkoły podstawowej, a dwa lata później została 

zmodernizowana sieć dla gimnazjum oraz powstało Centrum Informatyczno-

Medialne (CIM) w bibliotece szkolnej. 

 

      

                     

Pracownia internetowa – wygląd obecny 

 

Organizacje szkolne i koła zainteresowań  

 na przełomie 40 lat 

 
Samorząd Uczniowski 

 
Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolną powszechną organizacją uczniów, 

opartą na zasadach ich aktywnego udziału, która ma na celu w organizowanie  

zespołowego  życia  w szkole oraz  zaspokajanie potrzeb i zainteresowań.  

Działania Samorządu Uczniowskiego w szkole w Pinczynie opierają się na 

wielu  obszarach działalności: organizacyjno - szkolna, która dotyczy formalnych 

spraw SU,  kulturalno – artystyczna, to głównie inspirowanie uczniów do udziału we 

wspólnych przedsięwzięciach, wdrażanie do zgodnej zabawy i umiejętnego 

zagospodarowania wolnego czasu, organizacja imprez i uroczystości szkolnych: 

obchody DEN, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, pomoc przy organizacji festynów 

rodzinnych, Dzień św. Walentego, Dnia Samorządności.   
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  Dzień Samorządności -  24.03.2000r.           Akcja - „Cukierek dla każdego od św. Mikołaja” 

 

Kolejnym obszarem działalności SU to akcje charytatywne i prace społeczno - 

użyteczne  na rzecz szkoły i środowiska. Należą do nich: zbiórki przyborów szkolnych, 

słodyczy i zabawek z okazji Świąt Bożego Narodzenia, akcje „Zapalmy znicz”, 

„Cukierek dla każdego od św. Mikołaja”, „Góra Grosza”,  działalność na rzecz 

Fundacji  osób niepełnosprawnych. Od dziecięciu lat SU włącza się w organizację 

finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

              
 

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

Działalność w Samorządzie Uczniowskim daje uczniom możliwość 

wykazywania się pomysłowością oraz aktywnością. Działania te cieszą się dużym 

zainteresowaniem, gdyż uczestniczy w niej prawie cała społeczność uczniowska. 

Niejednokrotnie o działaniach Samorządu Uczniowskiego rozpisywała  się lokalna 

prasa.  

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego m. innymi byli następujący 

nauczyciele: 

 

Teresa Krzyżyńska (Zmura) 

Kazimiera Kuziemska 

Ewa Niemczyk 

Katarzyna Stencel (Bernacka) 

Wioleta Kosecka 

Elżbieta Prześrut-Prądzińska  
Joanna Marcinczyk 
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Zebranie Samorządu Uczniowskiego 2008r. 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) 

 
Związek Harcerstwa Polskiego rozpoczął swoją  działalność w  szkole               

w Pinczynie już w 1950 roku. 

W tutejszej szkole działały trzy drużyny harcerskie i dwie drużyny zuchowe. 

Szczep harcerski działał zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi. Szkolił 

kadry, zdobywał sprawności, wykonywał zadania zalecane przez Hufiec                     

czy Chorągiew, rozwijał zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

Oprócz założeń statutowych realizował również akcje podejmowane z własnej 

inicjatywy na rzecz środowiska. Harcerze organizowali jesienne i wiosenne prace 

porządkowe na terenie wsi, pomagali ludziom chorym i starym. Zimą drużyny 

harcerskie przeprowadzały akcje pod hasłem „Serce” i „Pomóż innym”.  

W ramach tych akcji członkowie organizacji urządzali wieczory bajek, baśni               

i legend, spotkania z poezją i prozą, organizowali zbiórki odzieży, przyborów 

szkolnych i pieniędzy dla potrzebujących.  

Harcerze i zuchy zdobywały sprawności: higienisty, ochotnika, tropiciela, 

odkrywcy oraz przewodnika.. 

Lata siedemdziesiąte charakteryzowały się dużą aktywnością organizacji 

harcerskich. Harcerze byli organizatorami licznych uroczystości szkolnych. W szkole            

w Pinczynie organizowane były wraz z Gminnym Związkiem Drużyn Harcerskich               

w Zblewie zloty harcerskie.  

Harcerze pracowali także przy wykopkach i zbierali surowce wtórne. Uzyskane 

pieniądze przekazywali na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. 

 

          
 

    Wykopki w Górze -  wrzesień 1988r.                                   Wykopki – 1990r. 
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Organizacja harcerska zajmowała się również organizowaniem zimowisk                  

i wypoczynku letniego. Harcerze wyjeżdżali na biwaki  i obozy harcerskie.  

 

 

 

 
 

Spotkanie harcerskie 

 

                      

             Zlot harcerski                                Zlot harcerski w parku przy starej szkole 

 

                       

             „Neptunalia”- Twardy Dół - 1987 lipiec             Borzechowo lipiec 1983r. 

 

Od początku lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej działalność harcerzy jest 

mniej zauważalna w szkole, jednak w obecnym roku szkolnym nastąpiła reaktywacja 

drużyny harcerskiej. 

Opiekunami drużyn harcerskich i zuchowych byli  następujący nauczyciele: 

Lidia Bonna 

Urszula Tocha 

Katarzyna Stencel (Śledź) 

Anna Piłat 
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Maria Śliwicka 

Longina Tomaszewicz (Ciba) 

 Henryk Pelowski 

Danuta Gostomska 

Gertruda Stanowska 

Jarosław Otta 

Iwona Loroch (Plata) 

Piotr Loroch 

Teresa Krzyżyńska 

Magdalena Lutka

 

Szkolna Kasa Oszczędności 

Do połowy lat osiemdziesiątych członkami SKO byli prawie wszyscy uczniowie 

szkoły.  

SKO organizowała wiele konkursów propagujących oszczędzanie. Uczniowie, którzy 

wyróżniali się systematycznym oszczędzaniem otrzymywali nagrody fundowane przez Bank 

Spółdzielczy w Zblewie.  

W 1971 r. uczniowie szkoły zajęli III miejsce w wojewódzkim konkursie SKO.           

Za zaoszczędzone pieniądze 100 dzieci wzięło udział w czterodniowej wycieczce statkiem         

do Warszawy. 

W latach 1991- 1997 zawieszono działalność SKO, a w roku 1998 wznowiono jej 

działalność, która trwa do chwili obecnej. Aktualnie w Szkolnej Kasie Oszczędności 

oszczędzają głównie uczniowie  klas I-III.   

Opiekunami Szkolnej Kasy Oszczędności byli : 

Urszula Tocha 

Lidia Bonna 

Hanna Burczyk (obecnie) 

 

 

Dyplom dla Szkolnej Kasy Oszczędności 
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Spółdzielnia Uczniowska „Jutrzenka” 

Spółdzielnia Uczniowska „Jutrzenka” działała w szkole od 1975 r. Przez cały okres 

swej działalności prowadziła sklepik uczniowski, w którym uczniowie mogli zaopatrzyć się   

w przybory szkolne i słodycze. 

Zimą SU „Jutrzenka” współorganizowała picie mleka i herbaty dla potrzebujących 

uczniów. Była również organizatorem zabaw dla dzieci. Za dochody uzyskiwane                   

z prowadzonej działalności handlowej dofinansowywała wycieczki szkolne oraz zakup 

niektórych pomocy dydaktycznych.  

Opiekunami Spółdzielni Uczniowskiej byli: 

Irena Wilkowska 

 Stanisław Rompa  

 

 

Wycieczka do Torunia – finansowana przez Spółdzielnię Uczniowską – 1981r. 

 

 
 

Zaświadczenie o korespondencyjnym kursie Spółdzielni Uczniowskich – 30.04.1981r. 
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Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody 

 
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody rozpoczęło swoją działalność w szkole w 1962 

r. Na organizowanych przez członków koła zebraniach i spotkaniach młodzież poruszała 
problemy ochrony środowiska, propagowała hasła ochrony zwierząt i roślin.  

Corocznie członkowie koła brali udział w obchodach „Dni Lasu”, sadzili drzewa        

i krzewy. Opiekowali się terenem wokół szkoły. Organizowali dyskusje i spotkania, które 

miały na celu propagowanie ochrony środowiska.     

Do organizacji w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych należało od 19 do 28 

członków.  

Po odejściu na emeryturę opiekunki koła p. Barbary Ossowskiej od 1984 r. kołem 

opiekował się p. Józef Ossowski – również nauczyciel biologii. Koło pracowało do końca lat 

dziewięćdziesiątych . 

Opiekunowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody: 

Barbara Ossowska 

Józef Ossowski 

W latach dziewięćdziesiątych nauczyciele  w szkole w Pinczynie nadal prowadzili 

działalność, która poruszała problemy ochrony przyrody. Poszerzył się także zakres działań 

o tematykę zdrowotną.  W tym celu nauczyciele  włączyli się w prace Gminnego Projektu 

Ekologicznego w ramach, którego pracują do dzisiejszego dnia.  W tym celu opracowali             

i wdrożyli kilka programów autorskich dotyczących edukacji ekologiczno-zdrowotnej.    

Rokrocznie szkoła bierze udział w zbiórkach makulatury i baterii, Akcji Sprzątania 

Świata, organizuje Dni Ekologii, Dni Zdrowia, Akcje „Twoje zdrowie w twoich rękach”, 

„Pomagamy zwierzętom”, przystępuje do realizacji ogólnopolskich programów ekologiczno-

zdrowotnych np. Wrigley Oral pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 

Nauczyciele zajmujący się edukacją ekologiczno-zdrowotną w okresie ostatnich 

dziesięciu lat: 

Joanna Sawczyn 

Hanna Burczyk 

Barbara Fierka 

Ewa Niemczyk 

Justyna Zielińska- Myszk 

  

                
                Akcja Sprzątania Świata                                                    Dni Zdrowia 
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Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej rozpoczęło swoją działalność w szkole  

w Pinczynie w latach siedemdziesiątych, działało do 1989 r. 

Jego działalność polegała na poznaniu radzieckiej kultury, techniki, wymianie 

korespondencji między uczniami tutejszej szkoły,  a dziećmi z ZSSR.  

Założycielka koła i wieloletnia nauczycielka języka rosyjskiego w szkole w Pinczynie 

była p. Halina Bielang, która za wzorową pracę na rzecz towarzystwa została nagrodzona 

wyjazdem    do Moskwy na wymianę grup, tzw. „pociągiem  przyjaźni". 

Opiekunami koła byli kolejni nauczyciele języka rosyjskiego: 

Halina Bielag 

Zofia Langowska 

Kazimiera Kuziemska 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze (PTTK) 

 
Na szczególną uwagę zasługuje działalność koła turystyczno-krajoznawczego, które 

w 1982r. rozpoczęło swoją działalność w szkole.   

Założycielką i opiekunką tego koła była Bożena Czerwińska. Dzięki dużemu 

zaangażowaniu opiekunki koła młodzież tutejszej szkoły zwiedziła różne regiony Polski.  

Oprócz licznych wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych  zorganizowano                 

sześć dwutygodniowych obozów wędrownych w okresie wakacji letnich. Na przestrzeni 

kilku lat uczniowie zwiedzili Góry Świętokrzyskie, Sudety, Bieszczady, Jurę Krakowsko-

Częstochowską, okolice Zakopanego. 

Członkowie koła zdobywali odznaki turystyczne.  

W latach dziewięćdziesiątych  koło turystyczne przybrało nazwę „Pinczyńskie 

Trampy”.  

W 1992r. rozpoczęli piesze i rowerowe wędrówki z uczniami po najbliższej  okolicy 

inni nauczyciele m.in. p. Kazimiera Kuziemska, p. Teresa Krzyżyńska i p. Stanisław Rompa. 

Nauczyciele ukazywali uczniom rodzinną wieś i okolicę, zapoznawali uczniów z terenem, 

legendami i ciekawostkami.    

 Opiekunowie szkolnego koła turystecznego: 

Bożena Czerwińska 

Jarosław Otta 

Kazimiera  Kuziemska 

Teresa Krzyżyńska 

Stanisław Rompa 

 

                     

            Powrót z pieszego rajdu do Starogardu Gd. maj 1984r.                  Obóz wędrowny Jura Krakowsko-   

                                                                                                                            Częstochowska-  lipiec 1989r.     
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                         Na schodach ratusza w Zamościu                                    1 maja 1987r.  w Katowicach 

 

 

                             

                 Rajd pieszy  Pinczyn-  Lubichowo                                   Rajd rowerowy Pinczyn - Szczodrowo  

               kwiecień  1984   

 

 

                     

        Na św. Krzyżu – obóz wędrowny Góry Świętokrzyskie                     Wycieczka:  Poznań-Gniezno                 
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Legitymacja członkowska PTTK 

 

Obecnie działalność turystyczną prowadzi w szkole Teresa Krzyżyńska i Justyna 

Zielińska – Myszk. Dzięki organizacji wycieczek szkolnych i wyjazdów na Zieloną Szkołę  

kolejne pokolenia uczniów w szkole w Pinczynie mają możliwość poznania pięknych 

zakątków naszego kraju. 

 

Szkolne Koło Sportowe 

 
 W 1957 r. powstało Szkolne Koło Sportowe, którego członkowie rozwijali swoje 

zainteresowania i umiejętności sportowe. 

Co roku członkowie koła organizowali na terenie wsi zawody lekkoatletyczne, 

rozgrywki w piłce nożnej i siatkowej. Reprezentowali swoją szkołę w zawodach na terenie 

gminy, rejonu, powiatu i województwa. Często odnosili sukcesy o czym świadczą liczne 

nagrody i dyplomy. 

Szkolne Koło Sportowe przyczyniło się do upowszechniania sportu i rekreacji nie 

tylko wśród młodzieży szkolnej, ale również wśród dorosłych mieszkańców wsi. 

Szkolne Koło Sportowe prowadzi swoją działalność do dzisiejszego dnia. 

Opiekunami Szkolnego Koła Sportowego byli : 

Jan Kamysz 

Maria Śliwicka 

Feliks Otta 

Józef Ossowski 

           Bożena Czerwińska 

Jarosław Otta 

Leszek Narloch (obecnie) 

Alicja Kubik (obecnie) 

Mirosław Urban (obecnie) 
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Reprezentacja dziewcząt w piłce siatkowej – Mistrzostwa Wojewódzkie – 

VI m. w województwie gdańskim 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

 
Uczniowski Klub Sportowy powstał w 2000r. z inicjatywy dyrektora szkoły p. Iwony 

Loroch oraz nauczyciela wychowania fizycznego p. Mirosława Urbana, który jest 

jednocześnie trenerem drużyny piłkarskiej  dziewcząt.  Od powstania klubu wiodącą sekcją 

sportową jest właśnie piłka nożna.   

W ciągu dziewięcioletniej działalności drużyna dziewcząt osiągnęła wiele znaczących 

sukcesów sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.   Oto niektóre z nich: 

Ogólnopolski Turniej OPEL Dzieciom Płocku (VI miejsce), Turniej Piłki Nożnej                       

o Puchar Prezydenta RP w Częstochowie (II miejsce),Ogólnopolski Turniej Mini Piłki 

Nożnej Dziewcząt im. Marka Wielgusa – czołowe miejsca w finałach wojewódzkich                

i krajowych w latach 2001-2009, Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Nożnej Dziewcząt             

„Z podwórka na stadion”  – czołowe miejsca w finałach wojewódzkich i krajowych              

w latach 2001-2009. 

 Uczniowski Klub Sportowy współpracuje m.in. z Polskim Związkiem Piłki Nożnej     

w Warszawie, Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej, Pomorską Federacją Sportu, Gminnym 

Zrzeszeniem LZS w Zblewie.  

  W roku szkolnym 2006/2007  Klub Sportowy w Pinczynie  otrzymał powierzenie 

przez PZPN organizację wojewódzkiego turnieju „Z podwórka na stadion” .  

Turniej ten zdobył I miejsce w konkursie na najlepiej zorganizowany finał wojewódzki       

w Polsce. Nagrodą  dla opiekuna  klubu p. Mirosława Urbana był czterodniowy wyjazd do 

Barcelony.    

 

          
 
   I Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt                                             21 - 23.09.2007r. - Szczecin.  

                     19.03.2000r. 
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Puchary zdobyte przez Uczniowski Klub Sportowy 

 

 

Działalność artystyczno-kulturalna szkoły 

 

Koło taneczne 

 
Pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych w szkole w Pinczynie 

działało koło taneczne, którego założycielką i opiekunką była p. Halina Bielang.  

W repertuarze zespołu znalazły się m.in. polskie tańce narodowe: Polonez, 

Krakowiak, Mazur, Kujawiak, Oberek. Zespół występował podczas różnych uroczystości 

szkolnych, na terenie gminy i powiatu. Zdobywał wiele nagród na różnego rodzaju 

przeglądach i konkursach. 

W zespole tańczyło 24  uczniów: 12  dziewcząt i 12 chłopców. 

 

Chór szkolny 

 
Działalność chóru szkolnego przypada na początek lat siedemdziesiątych. Pierwszą 

opiekunką chóru szkolnego była nauczycielka muzyki p. Krystyna Lipska, następnie            

p. Stanisław Wera i Henryk Pelowski kolejny nauczyciel muzyki. Chór uświetniał akademie 

i uroczystości szkolne.  

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych opiekunem chóru szkolnego była      

p. Gabriela Miksza. 

Od 2000r. z chwilą objęcia kierownictwa chóru przez p. Wojciecha Leszczyńskiego 

nastąpił jego rozwój. Od 2008r. działalność chóru kontynuuje p. Wojciech Gdaniec – 

również nauczyciel muzyki.  

Obecnie śpiewa w nim 30 uczennic szkoły podstawowej i gimnazjum. Chór wykonuje 

utwory a cappella o zróżnicowanej tematyce oraz pieśni regionalne z akompaniamentem 

kociewskich instrumentów ludowych. Występami uświetnia uroczystości i imprezy szkolne, 

gminne, powiatowe oraz wojewódzkie.  

Najważniejsze osiągnięcia chóru to: Srebrny Dyplom na II Pomorskim Przeglądzie 

Chórów w ramach Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” w Sopocie (2006), 

Srebrny Dyplom na III Pomorskim Przeglądzie Chórów w ramach Ogólnopolskiego 

Programu „Śpiewająca Polska” w Gdańsku (2007), II miejsce w Międzywojewódzkim 

Konkursie Zespołów Kociewskich w Lubichowie (2008), Złoty Dyplom i Puchar Rektora 
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Akademii Muzycznej w Gdańsku na IV Pomorskim Przeglądzie Chórów w ramach 

Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” w Gdańsku (2008). Zdobycie tego 

ostatniego wyróżnienia okazało się przepustką do występu podczas koncertu galowego         

w Filharmonii Narodowej w Warszawie z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości  w dniu 

10 listopada 2008r.  

 

 

 

Chór szkolny 19.12.2007 brał udział w III Pomorskim Przeglądzie Chórów w ramach ogólnopolskiego 

programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” .  

 

 

        

         Część artystyczna podczas uroczystości                          Występ w Filharmonii Narodowej  

             otwarcia nowego skrzydła szkoły                                         w Warszawie 09.11.2008r.  

 

 

Kociewski Regionalny Zespół „Brzady” 

 
W szkole równolegle z izbą kociewską powstał zespół regionalny „Brzady”. Nazwa 

zespołu wywodzi się z gwary kociewskiej i oznacza „owoce”. Zespół kultywował gwarę 

kociewską, popularyzował obrzędowość i zwyczaje regionalne.  

 Założycielkami zespołu i opiekunkami były emerytowana nauczycielka p. Anna 

Juraszewska oraz kierownik świetlicy szkolnej p. Gabriela Miksza. W późniejszych latach 

opiekunem była wicedyrektor p. Kazimiera Czerniga.  

 W pierwszych latach swojej działalności zespół składał się z trzech grup: pierwszą 

grupę stanowili dorośli mieszkańcy wsi, drugą – młodzież klas VI-VIII, a do trzeciej należeli 

uczniowie klas IV-V. 
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 „Brzady” brały udział w wielu festiwalach i przeglądach odnosząc sukcesy m.in.                  

w Festiwalu Zespołów Szkolnych w Szymbarku, Starogardzkich Szrankach Teatralnych, 

Festiwalach Kolędniczych, Przeglądzie Zespołów Dziecięcych w Kaliskach i Lubichowie. 

   W repertuarze zespołu znalazły się następujące spektakle, także w gwarze 

kociewskiej: „Zaczarowany wiatrak”, „Legenda o Psinczynie”, „Legendy kociewskie”, 

„Doma je najlepsi”, „Wesołe podwórko”.  

16 maja 2000 przedstawienie przygotowane przez p. wicedyr. K. Czernigę przy 

współpracy  z   p. G. Miksza „Kuronek i kokoszka” zostało wystawione na deskach Teatru 

Miniatura w Gdańsku.  

W 2003 r. zespół zawiesił swoją działalność. Po czterech latach przerwy       

reaktywował  ją. 

 W lutym 2008r. w dziewięcioosobowym składzie wraz z opiekunem p. Wojciechem 

Leszczyńskim i p. dyr. Iwoną Loroch zespół pojechał na gościnny występ do zaprzyjaźnionej 

gminy Łapsze Niżne na Spiszu.    

Obecnie w zespole występuje 30 dziewcząt i 9 chłopców.  

Dzięki p. wójtowi Krzysztofowi Trawickiemu zespół otrzymał nowe regionalne stroje 

kociewskie. Organizacją uszycia  strojów zajęła się p. Ewa Niemczyk.  

W kwietniu 2008 r. podczas uroczystości otwarcia nowego skrzydła szkoły zespół 

wystawił swoje premierowe przedstawienie „Wesele kociewskie” wg  Bernarda Sychty. 

 Teksty w gwarze kociewskiej przygotowała z uczniami p. Iwona Wysmułek – Śliwa,  

natomiast kroków tańców kociewskich nauczyła p. Barbara Jędrzejewska. 

W lipcu 2008r. zespół wyjechał po raz drugi do Łapsz Niżnych, aby wystąpić 

gościnnie  na IX Spiskiej Watrze na polanie Sarny w pobliżu zamku w Niedzicy. Kociewiacy 

wzbudzili spore zainteresowanie wśród mieszkańców Podhala, a przede wszystkim  

kociewskie i  ludowe instrumenty muzyczne, które zespół posiada:   diabelskie skrzypce oraz 

burczybas. 

Opiekunami regionalnego zespołu „Brzady” podczas jego działalności byli: 

Gabriela Miksza 

 Anna Juraszewska 

Kazimiera Czerniga 

Wojciech Leszczyński 

Iwona Wysmułek – Śliwa (obecnie)  

Barbara Jędrzejewska (obecnie) 

Gdaniec Wojciech (obecnie) 

 

                  

         „Kuronek i kokoszka”- kwiecień  2000               Przedstawienie  ''Kuronek i kokoszka'' na       

                                                                                          deskach teatru Miniatura w Gdańsku – 

                                                                                   16 maja 2000 
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10.12. 2000r.  zespół teatralny „Brzady” w trasie na „Festiwal kolędniczy” w Starogardzie Gd. 

 

 
 

Jasełka „Brzady”- grudzień 2001 

 

 
 

Zespół „Brzady” w Łapsze Niżne wraz z opiekunem p. W. Leszczyńskim  - styczeń 2008r. 
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Występ podczas „IX Spiskiej Watry”  w Niedzicy – lipiec 2008r. 

 

 

Uroczystość otwarcia nowego skrzydła szkoły - „Wesele kociewskie”- 10.04.2008r. 

 

 

Teatr szkolny „Zwierciadło” 

 Początki działalności teatru szkolnego sięgają połowy lat osiemdziesiątych.               

W 1998 r. teatr szkolny przyjął nazwę „Zwierciadło”. Założycielką, opiekunem i reżyserem 

wszystkich spektakli jest p. Zyta Mikołajewska. 

 Celem szkolnego koła teatralnego jest ukazywanie obrazu świata zewnętrznego 

i wewnętrznej strony człowieka, stawianie przed widzem wyraźnych drogowskazów 

etycznych. 

Teatr „Zwierciadło” od kilku lat bierze udział w wielu konkursach, przeglądach        

i festiwalach, m.in. w teatralnych szrankach organizowanych przez Starogardzkie Centrum 

Kultury ( „Chłopcy z żelaza” – I miejsce), Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym       

„Pod wspólnym Niebem” („Dzwony” – I miejsce), XX Wojewódzkim Turnieju Teatralnym 

„Niebieskie Tarcze”. Zespół wystąpił także na deskach Teatru Miniatura w Gdańsku.        

Ze swoich wojaży przywiózł do szkoły wiele cennych nagród rzeczowych, dyplomów                    

i wyróżnień.  

Teatr szkolny reprezentuje również swoje spektakle podczas różnych imprez 

szkolnych i środowiskowych np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień  Matki,  finały Wielkiej 
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Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także dla mieszkańców wsi, podczas występów w Domu 

Kultury i kościele parafialnym.  

 

       
 

Aktorzy Teatru „Zwierciadło” 

 

Gazetka szkolna  „Mały Pinczyn to my” 

 
Gazetka szkolna „Mały Pinczyn to my” ukazuje się od ponad dziesięciu lat. W tym 

czasie pieczę nad młodymi dziennikarzami sprawowali różni nauczyciele. W ostatnich 

latach są to: Justyna Szarkowska, Iwona Wysmułek-Śliwa, Stanisław Rompa. Działalność 

mini-gazety przyczynia się do utrwalania od zapomnienia najważniejszych wydarzeń z życia 

szkoły, a tym samym do promocji szkoły w środowisku. Sam tytuł gazetki identyfikuje jej 

autorów z ich Małą Ojczyzną, co jest jednym z elementów wdrażania założeń edukacji 

regionalnej w pinczyńskiej szkole. Uczniowie-dziennikarze amatorzy dzięki realizacji 

programu koła dziennikarskiego doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne. Wzrasta 

ich poczucie własnej wartości, gdy na łamach gazetki ukazują się artykuły, które wychodzą 

spod ich pióra.  

O talencie uczniów szkoły w Pinczynie niech świadczy zdobycie I miejsca                   

w konkursie „Strona dla regionu” w 2002 roku zorganizowanego przez Kociewskie 

Towarzystwo Oświatowe w Tczewie. 

Od 2001 roku opiekunowie gazetki podejmowali szereg działań poza samym 

wydawaniem czasopisma. Organizowali warsztaty dziennikarskie z udziałem dziennikarzy 

lokalnych czasopism  „Gazety Kociewskiej”, „Dziennika Bałtyckiego”, a także uczniów 

szkół gminy. Z kolei, redakcja gazetki była gościem w siedzibie „Gazety Kociewskiej”            

w Starogardzie Gd. W 2004 roku ówcześni opiekunowie koła dziennikarskiego: Justyna 

Szarkowska, Elżbieta Prześrut-Prądzińska, Stanisław Rompa opracowali projekt              

„Od szkolnego komputera do nagrody Pulitzera”, który uzyskał dofinansowanie na 

realizację zajęć w ramach programu „Małe granty” będącego częścią programu „Akademia 

Szkoły z Klasą”. Jednymi z celów zrealizowanych w ramach projektu były:  wyjazd                

do drukarni i Muzeum Wisły w Tczewie, organizacja warsztatów dziennikarskich. 

Od pewnego czasu gazetka szkolna jest publikowana także w wersji elektronicznej 

na szkolnej witrynie internetowej ( www.zkiwpinczyn@op.pl). 
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Fragment strony tytułowej szkolnego czasopisma z października 2002r. 

 

 

 

Kierownicy  i  Dyrektorzy  

Zespołu Kształcenia i Wychowania 

Dyrektorzy szkoły w Pinczynie w latach 1920-2009 

 

                                      1920 – 1935r. – Władysław Orlikowski 

                                      1935 – 1939r. – Paweł Piekarski 

                                      1945 – 1946r. – Wiktor Kuropatwa 

                                      1946 – 1951r. – Władysław Smukała 

                                      1951 – 1954r. – Józef Drews 

        1954 – 1973r. – Mieczysław Narloch 

                                      1973 – 1976r. – Teofil Muzolf 

                                      1976 – 1981r. – Wiktor Loroch 

                                      1981 – 1990r. – Gertruda Stanowska 

              1990 – 1999r. – Stanisław Knuth 

           od  1999r.       – Iwona loroch 

 

Wicedyrektorzy szkoły w Pinczynie w latach 1994-2009 

 

                                      1994 – 1999r.  –  Iwona Loroch 

                                      1999 – 2003r.  –  Kazimiera Czerniga 

                                      1999 – 2008r.  –  Joanna Sawczyn 

                                 od  2008r.       –   Alicja Przybylska 
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Nauczyciele pracujący w szkole w Pinczynie w latach 1920-2009 

1. Adamowska Anna                                   

2. Bahr Zbigniew  

3. Baran Agnieszka                                     

4. Bardziszewska Bronisława                     

5. Ks. Bizoń Mieczysław                             

6. Bielang Halina   

7. Bielińska Angelika  

8. Bławat Anna                                    

9. Bonna Lidia                                            

10. Bruska Daniela                                       

11. Burczyk Gabriela                                    

12. Burczyk Hanna                                     

13. Burczyk Teresa  

14. Ks. Brząkała Marcin                                    

15. Cherek Stanisława                                

16. Ks. Czaja Piotr 

17. Czapiewska Kamila                                       

18. Czerniga Kazimiera                              

19. Czerwińska Bożena                              

20. Damaszk Bernard  

21. Damaszk Edyta                                 

22. Dąbrowska Marzenna                           

23. Dering Gizela                                        

24. Dettlaff Edmund                                                                          

25. Drozd Bożena                                        

26. Fierka Barbara                                       

27. Galikowska Beata                                  

28. Gapówna                                                

29. Gdaniec Wojciech                                  

30. Gostomska Danuta                                 

31. Górski Bogdan                                       

32. Haftka Wojciech                                    

33. Ks. Ignera Bernard                                  

34. Jakimiak Jan                                           

35. Jędrzejewska Barbra                              

36. Juraszewska Anna                                  

37. Juraszewska Mirosława                         

38. Kapica                                                    

39. Kaczorowski Józef                                 

40. Kamysz Jan   

41. Karbowiak Andrzej                                          

42. Kierszka Małgorzata                              

43. Klein Bożena                                         

44. Knuth Iwona                                          

45. Knuth Stanisław                                     

46. Ks. Kirstein Franciszek   

47. Kosecka Wioleta                       

48. Kośnik Apolonia  

49. Kowalska Barbara                                  

50. Królik Edyta                                          

51. Krauze Maria                                        

52. Krzykowski Bogdan                             

53. Krzyżyńska Teresa                                

54. Kubik Alicja                                         

55. Kurkiewicz Ewa                                  

56. Kuropatwa Wiktor                               

57. Kuziemska Kazimiera                          

58. Langowska Zofia 

59. Lanżanka Helena 

60. Laszuk Krystyna 

61. Leszczyński Wojciech 

62. Lipska Krystyna 

63. Loroch Iwona 

64. Loroch Piotr 

65. Loroch Wiktor 

66. Lutka Magdalena 

67. Makulska Beata 

68. Marcinczyk Joanna 

69. Metza Renata 

70. Mikołajewska Zyta 

71. Miksza Gabriela 

72. Ks. Mindykowski Henryk 

73. Morawiec Anna 

74. Musolf Teofil 

75. Nadolska Bożena 

76. Nakielska Iwona 

77. Narloch Mieczysław 

78. Narloch Leszek 

79. Niemczyk Ewa 

80. Orlikowski Wiktor 

81. Ks. Olszewski Tadeusz 

82. Ossowska Barbara 

83. Ossowski Józef 

84. Ks. Ossowicki Sławomir 

85. Otta Feliks 

86. Otta Jarosław 

87. Pellowska Grażyna 

88. Pelowski Henryk 

89. Pepłowska Irena 

90. Piechowski Tomasz 

91. Piekarski Paweł 

92. Piłat Anna 

93. Porożyńska Joanna 

94. Prabucka Angelika 

95. Preuss Joanna 

96. Prześrut – Prądzińska Elżbieta 

97. Przybylska Alicja 

98. Ptak Bernadeta 
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99. Rek Aniela 

100. Reszka Sławomir 

101. Rompa Stanisław 

102. Rozkwitalska Ludwika 

103. Rozkwitalska Urszula 

104. Sawczyn Joanna 

105. Słomińska Wioleta 

106. Smukała Władysław 

107. Ks. Sobota Grzegorz 

108. Stanowska Gertruda 

109. Stencel ( Śledź) Katarzyna 

110. Stencel ( Bernacka ) Katarzyna 

111. Ks. Stolz Stanisław  

112. Sucharski Tadeusz 

113. Szarkowska Justyna 

114. Szester Maciej 

115. Szramke Leon 

116. Śliwicka MariaTocha Urszula 

117. Tochówna Maria 

118. Trygalska Beata 

119. Urban Mirosław 

120. Wąsik Maria 

121. Wałaszewska Teresa 

122. Ks. Wensierski Mirosław 

123. Wera Stanisław 

124. Wilkowska Irena 

125. Wysmułek – Śliwa Iwona 

126. Wysokiński Mateusz 

127. Wyżlic Franciszek 

128. Ks. Zabrocki Marcin 

129. Zacharówna 

130. Zakrzewski Piotr 

131. Zielińska Natalia 

132. Zielińska – Myszk Justyna 

133. Żurawska Zofia  

 

 

 

Sekretariat 

Danuta Kufel 

Małgorzata Bielińska 

Teresa Drawska 

Jolanta Dróżkowska 

Lucyna Gila 

 

Pracownicy kuchni 

Jadwiga Zdrowowicz 

Dobrosława Bernacka (Szachta) 

Danuta Dembowska 

Bogusława Górna 

Mirosława Bernacka 

Krystyna Szymańska 

Barbara Wojtyra 

Helena Kochanowska 

Adelajda Słomińska 

Irena Gawrysiak 

Barbara Kościelna 

 Anna  Stawikowska 

Małgorzata Dróżkowska 

Halina Adamowska 

Jarosław Figura 

Anna Chyl 

Hanna Szreder 
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Pracownicy obsługi 

Agnieszka Brandt 

Regina Połom 

Czesława Zmura 

Łucja Miszewska 

Brygida Kuchta 

Urszula Lubińska 

Małgorzata Bednarska 

Danuta Dembowska 

Jadwiga Rezmer 

Zofia Mielewska 

Danuta Mich 

Barbara Lemka 

Jadwiga Klien 

Jerzy Spica 

Jan Spica 

 

 

Kadra Publicznego Przedszkola  

Elżbieta Walczyk – Sienkiewicz 

Alicja Przybylska 

Marlena Barca 

Izabela Ciecholewska 

Halina Prabucka 

Stanisława Cherek 

Hanna Dróżkowska 

Beata Trygalska 

Ewa Niemczyk 

Anna Wiśniewska 

Wioleta Grobelna 

Angelika Pancierzyńska 

Małgorzata Loroch 

Renata Jodko 

Angelika  Dąbek  

Grażyna Pellowska 

Adriana Szachta 

 

 

Pracownicy obsługi i kuchni Publicznego Przedszkola w latach 

Halina Burczyk 

Halina Fota 

Alicja Babińska 

Gabriela Połomska 

Jadwiga Klein 

Halina Adamowska 

Joanna Aszyk 

Wiesława Bednarska 
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Wykaz źródeł i literatury 

Archiwalia ZKiW  w Pinczynie: 
 akta personalne nauczycieli, 

 kroniki szkolne, 

 protokoły Rad Pedagogicznych, 

 Dokumentacja biblioteki szkolnej 

 Dokumentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego. 

 

Wywiady: 
 Bielang Halina -  emerytowany kierownik świetlicy szkolnej 

 Bonna Lidia -  emerytowany nauczyciel  Szkoły Podstawowej w Pinczynie 

 Burczyk Gabriela - nauczyciel ZKiW w Pinczynie 

 Burczyk Halina - pracownik Publicznego Przedszkola w Pinczynie 

 Galikowska Monika - była uczennica ZKiW w Pinczynie 

 Juraszewska Anna -  emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pinczynie 

 Krzyżyńska Teresa - nauczyciel ZKiW w Pinczynie 

 Kuziemska Kazimiera - nauczyciel ZKiW w Pinczynie 

 Loroch Iwona -   dyrektor ZKiW w Pinczynie 

 Loroch Piotr  - były nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pinczynie 

 Mikołajewska Zyta - nauczyciel ZKiW w Pinczynie 

 Piekutowska (Kowalska) Dorota - była uczennica ZKiW w Pinczynie 

 Piłat Anna - emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pinczynie 

 Przybylska Alicja -  wicedyrektor szkoły, 

  Sobol Bożena - była uczennica ZKiW w Pinczynie 

 Szarkowska Justyna - nauczyciel ZKiW w Pinczynie  

 Rompa Stanisław - nauczyciel ZKiW w Pinczynie 

 Tylkowska (Wilkowska) Mirosława - była uczennica ZKiW w Pinczynie 

 Urban Mirosław - nauczyciel ZKiW w Pinczynie 

 Wilkowska Irena - emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pinczynie. 
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 Niemczyk Ewa, Działalność Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte            

w Pinczynie w latach 1945 – 1995, Słupsk 1996. 

 Wiśniowska Edyta, Pinczyn, Gdańsk 1981.  

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

 

 

 
  


