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Historia Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich sięga 1945 roku. Wtedy to, 

1 października  powstała owa placówka. 

Do szkoły uczęszczało początkowo ponad 100 uczniów. Były to dzieci z polskich 

rodzin, jednak nie mówiły w ogóle w ojczystym języku. 

Szkoła była, co zrozumiałe, bardzo słabo wyposażona – nie było ławek, krzeseł 

a nawet tablic. Na dzieci czekały jedynie puste sale, w których nie było pieców, 

a w oknach brakowało szyb. Siedziały przy stołach i na stołkach przyniesionych 

z domów. Nie miały książek ani zeszytów. Notowały na papierach, które pozostały 

po Niemcach. 

Pierwsi nauczyciele – Zygmunt Górecki (kierownik szkoły) i Stefania Górecka 

– utworzyli pięć klas. W pierwszej było 36 osób, w drugiej – 14, w trzeciej – 19, 

a w kolejnych odpowiednio 21 i 15. Decydującą rolę przy przydziale uczniów 

do poszczególnych oddziałów  odgrywał ich wiek. 

Pod koniec października sytuacja materialna nieco się poprawiła – oszklono 

okna i przywieziono z Czerniewa 10 starych ławek. 

Nie było łatwo, ale najważniejsze dla wszystkich było, że działała polska szkoła.  

Pierwsze zebranie z rodzicami odbyło się 7 października 1945 roku. Wzięły w nim 

udział 42 osoby. W wybranym wtedy Komitecie Rodzicielskim znaleźli się: Józef 

Tkaczyk, Jan Dunst i Józef Barański. 

1 listopada szkoła rozszerzyła swoją działalność – utworzono dwa  wieczorowe 

kursy  dla starszej młodzieży i dorosłych. Na repolonizacyjne  zapisało się  47 osób, 

na uzupełniający – 10. Nauka odbywała się trzy razy w tygodniu od 18.00 do 20.00. 

Nie samą nauką jednak  zajmowano się w szkole. W Święto Trzech Króli odbyła 

się pierwsza zabawa choinkowa. Śpiewano kolędy, dzieci deklamowały wiersze. Nie 

zapomniano także o paczkach dla nich - oprócz słodyczy na każde czekał  zeszyt 

i ołówek. Świąteczne paczki o nieco innej zawartości wysłano również polskim 

żołnierzom. 

W związku z 200. rocznicą urodzin Tadeusza Kościuszki 12 lutego 1946 roku 

urządzono w szkole „poranek” ku jego czci, a 12 dni później uczniowie i nauczyciele 

wszystkich placówek z gminy wzięli udział w akademii, która miała miejsce w sali 

ludowej. Zygmunt Górecki wygłosił odczyt, a dzieci włączyły się w obchody, 

śpiewając, tańcząc i deklamując. 

W marcu 1946 roku odbyły się dwa bale. Na pierwszym, przy akompaniamencie 

Henryka Łucana, bawiły się dzieci, na drugim – balu maskowym – dorośli. Było wiele 

pomysłowych kostiumów, ale największy entuzjazm wzbudził Sancho Pansa jadący 

na prawdziwym ośle. Dochód z imprezy dorosłych przeznaczono na potrzeby szkoły. 

Od marca rozpoczęło się też dożywianie dzieci. Dostawały kawę lub zupę 

z chlebem. 

W 1946 roku Minister Oświaty i współpracująca z nim Rada Książki utworzyli 

Święto Oświaty. Również w szkole w Trąbkach Wielkich pamiętano o tej uroczystości 

i obchodzono ją hucznie 3 maja. Po mszy świętej odbyła się akademia, podczas której 

dzieci zaprezentowały balet. 



Zakończenie roku szkolnego 1945/46 przypadło na 28 czerwca. 

Podczas wakacji budynek szkoły nie stał pusty – zorganizowano w nim 

półkolonie, w których uczestniczyło 60 dzieci. Pieczę nad nimi sprawowała Stefania 

Górecka. 

Rok szkolny 1946/47 rozpoczął się 3 września. W szkole liczącej 106 dzieci, 

chodzących do sześciu klas, zatrudnionych było troje nauczycieli – do grona dołączyła 

Kazimiera Skalska. Nauka odbywała się w trzech salach. 

Na początku roku, w październiku odbyła się zbiórka pieniędzy na odbudowę 

Warszawy. Udało się zebrać 600 zł, które przesłano na konto Stołecznego Funduszu 

Odbudowy Stolicy (nr 333). 

Dzięki inicjatywie Komitetu Rodzicielskiego, tak jak w ubiegłym roku, odbyła 

się zabawa choinkowa. Dzieci odegrały jasełka, następnie otrzymały prezenty, którymi 

były: 40 kg świątecznego kołacza, 5 kg cukierków, zeszyty oraz gorąca kawa. 

18 maja 1947 roku w Ełganowie miały miejsce gminne zawody sportowe. 

Dziewczynki rywalizowały w pląsach, natomiast chłopcy w biegach, skokach i grze 

„dwa ognie”. Zawodnicy z Trąbek Wielkich byli najlepsi we wszystkich 

konkurencjach. 

Wyjątkowym dniem był 26 maja, kiedy to szkolne koło PCK pod 

przewodnictwem Stefanii Góreckiej zorganizowało Dzień Matki. Wykonywane przez 

dzieci utwory tak bardzo wzruszyły zebranych, że wszystkim popłynęły z oczu łzy. 

Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 28 czerwca. Rano uczniowie 

i nauczyciele uczestniczyli w mszy świętej, po której zjedli, zgodnie z tradycją, 

wspólne śniadanie. Wieczorem zaś odbyły się występy artystyczne. 

We wrześniu 1947 roku naukę  rozpoczęło 112 uczniów w siedmiu klasach. 

Do najwyższej – zbiorczej – uczęszczała, oprócz trąbkowskiej, młodzież z Gołębiewa, 

Trąbek Małych i Złej Wsi. 

7 września odbyły się na placu szkoły dożynki gminy Trąbki Wielkie. Pogoda 

dopisała i impreza bardzo się udała. Jedną jej część stanowił pochód, w którym pieszo 

lub na wozach uczestniczyli mieszkańcy wszystkich wsi gminy, a otwierał go 

kierownik trąbkowskiej szkoły – Zygmunt Górecki. 

24 listopada założono w Trąbkach Wielkich węzeł radiowy, jednak w szkole nie 

korzystano z niego z powodu zbyt słabego głośnika. 

W styczniu koło PCK urządziło pierwszą szkolną loterię. 

W lutym, również pierwszy raz, zawitało do szkoły kino. Zaplanowano, 

by odwiedziny te powtarzały się co dwa tygodnie. 

Wiosną dzieci pod opieką Stefanii Góreckiej zasadziły przy szkole w formie 

żywopłotu sadzonki grabu. Sumiennie o nie dbały, niestety niewiele z nich się 

uchowało, a to za sprawą pasących się nieopodal kóz i owiec. 

W maju znowu odbył się w Ełganowie Dzień Sportowy, podczas którego 

zawodnicy szkoły w Trąbkach Wielkich kolejny raz okazali się najlepsi. 

Pod koniec roku zorganizowano wystawę prac uczniów z terenu całej gminy. 

Odbyła się w trąbkowskiej szkole, której podopieczni zaprezentowali zabawki 

choinkowe wykonane  z wydmuszek, wycinanki z kolorowego papieru, rysunki oraz 

mapy. Zabrakło prac z Kłodawy i Sobowidza, o czym tak powiedział Z. Górecki: „Lecz 

tutaj gdzie Kłodawa jakoż Sobowidze wytrzeszczam oba oczy ale...nic nie 



widzę”(pisownia oryginalna). 

W kolejnym roku szkolnym – 1948/49 – do klasy VII przybyło 25 dzieci spoza 

rejonu. Niektóre musiały przejść 9 km, by dotrzeć do szkoły. 

Rok ten nie obfitował w znaczące zmiany. Obchodzono te, co zwykle, święta, 

młodzież kolejny raz zajęła I miejsce podczas rozgrywek sportowych, odbyły się 

wycieczki(np. do Tczewa). 

Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 20 uczniów. W wakacje sale lekcyjne 

nadal rozbrzmiewały głosami dzieci, a to za sprawą „dziecińca”, czyli półkolonii. 

Kolejny rok szkolny (1949/50) przyniósł ze sobą miłe wydarzenie. 17 grudnia 

1949 roku szkoła otrzymała od organizacji pracowniczej z Gdańska bibliotekę 

w postaci 200 tomów i oszklonej szafy. 

Następna miła chwila przypadła 12 lutego, kiedy to Starostwo Powiatowe 

w Gdańsku podarowało radioodbiornik typu E. S. Z. - 50, który niewątpliwie 

uatrakcyjnił pobyt w szkole. 

Rok szkolny 1950/51 był brzemienny w wiele wydarzeń, ale najistotniejszym 

było założenie drużyny ZHP. Miało to miejsce 12 września, a opiekunką została 

Stefania Górecka. 17 grudnia odbyła się przysięga harcerska, podczas której ślubujący 

otrzymali znaczki, które z dumą przypięli do piersi. 

Drużyna brała czynny udział w życiu szkoły. Z jej inicjatywy na przykład 

w szkole zorganizowano zabawę, podczas której zdobywano fundusze na prenumeratę 

pism harcerskich. 

2 kwietnia 1951 roku szkołę odwiedził aktywista ZMP i założył Szkolne Koło 

Przyjaciół Żołnierza. 

Również w tym miesiącu uczniowie klas V – VII zasadzili 5 hektarów lasu. 

3 czerwca obchodzono na szkolnym boisku Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

Oprócz części artystycznej i konsumpcyjnej miały miejsce zawody sportowe, 

w których kolejny już raz uczniowie z Trąbek Wielkich pokonali młodzież 

z pozostałych wsi gminy. W nagrodę otrzymali siatkę do gry w piłkę siatkową. 

W roku szkolnym 1951/52 do 140 wzrosła ilość uczniów, a nauczycieli – do 4. 

Przyjęto bowiem prosto z liceum Ireneusza Maliszewskiego. Uczył on historii 

i gimnastyki oraz podął się prowadzenia drużyny harcerskiej. 

Z okazji 60. urodzin Bolesława Bieruta uczniowie zasadzili 1,2 hektara lasu 

i okorowali kilkanaście metrów sześciennych drewna. 

W tym też roku odbyły się pierwsze egzaminy klasy VII. Z sukcesem przystąpiło 

do niego trzydzieścioro wychowanków Stefanii Góreckiej. Wspomniana nauczycielka 

przygotowała pytania z języka polskiego, Zygmunt Górecki – z matematyki, a Ireneusz 

Maliszewski  - z historii. 

Kolejny rok rozpoczął się pod złym znakiem, ponieważ najmłodszego 

nauczyciela – Maliszewskiego – powołano do wojska.  Sam ten fakt nie stanowił 

problemu, ale to, że nie zabrano go od razu, ale trzymano w niepewności przez ponad 

rok, przez co ucierpiało jego zaangażowanie w pracę. 

W tym roku egzaminy odbyły się nie tylko w klasie VII, ale też w szóstej –  

z j. polskiego, matematyki i biologii. 

Rok szkolny 1953/54 miał świetne otwarcie – Wydział Oświaty zakupił za ponad 

2000 zł pomoce naukowe dla szkoły. Nauczyciele kilkakrotnie jeździli po nie  



do Sopotu. Przywieźli 11 map, duży globus, ilustracje do biologii i wiele innych. 

W kwietniu grono nauczycieli zasiliła emerytka – Bronisława Wacławik. Zajęła 

miejsce powołanego do wojska Maliszewskiego. 

W maju 1954 roku uczniowie znowu włączyli się w akcję zalesiania kraju, 

zasadzając 4 hektary lasu. 

Również w maju wzięli udział w wiejskich eliminacjach zespołów artystycznych, 

zajmując w ogólnych rozgrywkach III miejsce (w recytacji – II, w tańcu – I). W tym 

samym dniu, czyli 9 maja , dwanaścioro uczniów wzięło udział w Rajdzie Pokoju w 

Pruszczu Gdańskim. 

Pod koniec miesiąca odbyła się wycieczka do Malborka, podczas której dzieci 

zwiedziły zamek, bawiły się w wesołym miasteczku oraz parku. 

W czerwcu 18 siódmoklasistów ukończyło szkołę podstawową. 

W roku szkolnym 1954/55 szkołę zasilił nowy nauczyciel. Był  

to osiemnastolatek – absolwent liceum w Białymstoku – Antoni Gryszko. Uczył fizyki 

i języka rosyjskiego. Ponadto prowadził drużynę harcerską. 

Od tego roku w szkole zaczęły funkcjonować kółka przedmiotowe: artystyczne, 

polonistyczne oraz sportowe. 

W październiku powstał też „Teatrzyk żywego słowa”, którego celem było 

„podniesienie poziomu poprawności i piękna języka polskiego”. 

W kwietniu w odpowiedzi na apel Światowej Rady Pokoju społeczność 

trąbkowska podpisała protest przeciwko stosowaniu broni atomowej. Do akcji włączyli 

się również uczniowie. 

Kolejny rok szkolny rozpoczął się tradycyjnie 1 września. Tak jak  

w poprzednich latach do Koła Przyjaźni Polsko - Radzieckiej zapisali się wszyscy 

uczniowie. Z tej okazji odbyła się akademia, młodzież złożyła wieńce na grobach 

żołnierzy radzieckich, otwarto wystawę fotografii przedstawiających osiągnięcia 

naszych wschodnich sąsiadów. 

W grudniu młodzież uczestniczyła w spotkaniu z autorem książki „Świat 

Młodych” - Zbysławem Góreckim. 

11 lutego 1956 roku zgodnie z zarządzeniem ministra oświaty szkoła została 

zamknięta. Przyczyną był ogromny mróz. Jednak już pod koniec miesiąca otwarto ją 

ponownie. 

Egzaminy końcowe pisali tradycyjnie siódmoklasiści i wszyscy zdali. 

Kolejny rok szkolny upłynął pod znakiem spokoju. Były akademie, „poranki”, 

wycieczki oraz wizytacje inspektorów. Kierownik szkoły – Z. Górecki – został 

wybrany do Frontu Narodowego oraz komisji wyborczej. 

Następny  rok – 1957/58 – okazał się dla szkoły bardzo udany. Nie było już 

wytycznych władz dotyczących niemal każdej sfery szkolnego życia, co pozytywnie 

wpłynęło na atmosferę. Oprócz kierownika Góreckiego w szkole zatrudnione były: 

Stefania Górecka, Kazimiera Skalska i Józefa Książek. 

W tym roku przybyło uczniów i było ich już 120. 

W kwietniu do szkoły zawitały dwie praktykantki: Rita Wigandt i Danuta 

Józefiak. Odbyły dwutygodniową praktykę, podczas której pomagały między innymi 

w uporządkowaniu szkolnej biblioteki. 

Z okazji Dnia Dziecka odbyły się wycieczki do Trójmiasta: młodszych klas – 



jedno -, starszych – dwudniowe. 

Absolwentów było w tym roku niewielu, bo tylko ośmioro, czyli cała klasa VII. 

W roku szkolnym 1958/59  do szkoły uczęszczało 112 uczniów. Były to dzieci 

robotników PGR, leśnych, drogowych, melioracyjnych oraz zaledwie kilkoro, których 

rodzice prowadzili gospodarstwa rolne. 

Już na początku września odbyły się na szkolnym boisku dożynki, które 

uświetnili swoim występem trąbkowscy uczniowie. 

Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego został leśniczy Kazimierz 

Konieczny, co jest istotne, bo należał on także do komitetu, który zajął się zebraniem 

funduszy na ogrodzenie szkoły. 

W tym roku obchodzono 40 – lecie powstania Komunistycznej Partii Polski. 

Odbył się „poranek”, na którym młodzież deklamowała wiersze Broniewskiego, 

śpiewała pieśni, a młodsi zatańczyli krakowiaka. 

W maju na boisku szkoły odbyły się międzyszkolne zawody. W czwórboju 

oprócz uczniów z Trąbek Wielkich wzięli udział ci z Kłodawy, Ełganowa i Gołębiewa. 

W grze w piłkę nożną zmierzyły się jedynie drużyny z Trąbek i Sobowidza. 

Jak co roku zebrano kilkaset złotych na odbudowę Warszawy. Zasadzono też 

kolejne drzewa, tym razem topole – na dziedzińcu szkoły -  jako pamiątkę na 1000 – 

lecie Polski. 

20 czerwca zakończył się rok szkolny. 30 uczniów nie otrzymało promocji. Było 

w tym trzech, którzy o to poprosili, ponieważ chcieli w kolejnym roku ukończyć szkołę 

z lepszymi ocenami. 

Rok 1959/60 obfitował w wydarzenia. W związku ze zmniejszeniem się liczby 

nauczycieli w Kleszczewie kilkoro dzieci z tamtejszej szkoły zaczęło uczęszczać  

do trąbkowskiej. Dzięki temu uczyło się w niej 140 osób. 

W szkole założono Koło Sportowe, którego opiekunką została Stefania Górecka. 

21 listopada odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Karty Nauczyciela. 

Kierownik Górecki otrzymał 500 zł nagrody a także Złotą Odznakę ZNP. 

W dniach 27 – 29 kwietnia 1960 roku młodzież posadziła kilka tysięcy sadzonek 

drzew wokół Kaczek w ramach akcji „Zadrzewianie kraju”. Kolejna taka akcja miała 

miejsce w maju, kiedy to posadzono wokół szkoły 300 drzew (przeważnie brzóz). 

Wtedy też zabrano się za ogrodzenie szkoły, z czym były niemałe problemy. Kierownik 

mleczarni – Lech Ginter   - dostarczył 130 trzymetrowych słupów, które wkopał pan 

Karpiński. Niestety, miejscowa ludność nie była temu przychylna, ponieważ teren 

przyszkolny był dla wielu miejscem wyścigów motocyklowych oraz  pastwiskiem dla 

gęsi. Dlatego też chciano przerwać prace, grożono pobiciem panu Karpińskiemu a w 

końcu zrealizowano groźby. Jednak nie zniechęciło to nikogo 

i po kilku dniach ogrodzenie było gotowe. Dzięki temu możliwe było utworzenie 

boiska, na którym dzieci z radością spędzały czas. 

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, które nieco 

zakłócił telefonogram z kuratorium informujący o skróceniu o trzy tygodnie wakacji. 

Ku radości nauczycieli i dzieci cztery dni później odwołano tę decyzję. 

Rok szkolny 1960/61 rozpoczęło w szkole 140 uczniów i czworo nauczycieli,  

z jedną personalną zmianą. Józefę Caboń przebywającą  na urlopie macierzyńskim 

zastąpił były uczeń szkoły – Henryk Kleinzeller. 



Wielkim wydarzeniem był wyjazd  do Gdańska na film pt. „Krzyżacy”. 

Ogromne wrażenie zrobił fakt, że był kolorowy. 

W styczniu, oprócz zabawy noworocznej, miało miejsce jeszcze jedno ważne 

zajście. Otóż żołnierze szukali w lesie niewybuchów a ich przewodnikami zostali 

uczniowie trąbkowskiej szkoły. 

14 lutego założono Ligę Przyjaciół Żołnierza, która to wyświetlała filmy 

oświatowe. Także w lutym zaczęła funkcjonować gromada zuchowa.    24 czerwca był 

ostatnim dniem nauki.  Wakacje upłynęły pod znakiem odnawiania sal. 

W kolejnym roku szkolnym -  1961/62 – w placówce uczyło się 164 uczniów, 

do pięciu zaś powiększyła się liczba nauczycieli. Przybył młody Leon Naumowicz, 

jednak już pod koniec września zrezygnował, udając się do szkoły oficerskiej. 

Zarząd PGR kupił  duży telewizor, który użyczono szkole, dzięki czemu już 5 

listopada dzieci obejrzały nadawany dla nich program. 

W tym czasie zostało też ukończone ogrodzenie szkoły – wstawiono bramę 

główną i boczną. 

8 stycznia 1962 r. Kierownik Zygmunt Górecki trafił ciężko chory do szpitala. 

Jego obowiązki przejęła żona. Z jej inicjatywy posadzono wokół szkoły 2000 sadzonek 

morw. Miało to służyć założeniu hodowli jedwabników, o co apelowały władze. W ten 

sposób chciano uczcić obchody Tysiąclecia. 

1 maja statki Żeglugi Gdańskiej rozpoczęły  sezon nawigacyjny. Wykorzystali 

to nauczyciele, organizując dziesięć dni później wycieczkę  z Gdańska na Hel dla 45 

uczniów. 

Również ostatni tydzień miesiąca był dla dzieci radosny, ponieważ urządzono 

liczne wycieczki, a miało to związek z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

Kolejny rok szkolny rozpoczął się od smutnego wydarzenia – 9 września 1962 

roku zmarł Zygmunt Górecki. 

Placówkę, w której uczyło się już 170 uczniów, zasilił nowy nauczyciel – 

Tadeusz Jałoszyński. Dzięki niemu w szkole zaczęła znowu działać drużyna harcerska. 

Zima w tym roku była wyjątkowo mroźna, co przyczyniło się do zamknięcia 

na tydzień placówki. 

W kwietniu uruchomiono ambulans dentystyczny, dzięki czemu dzieci nie 

musiały już opuszczać lekcji, by udać się do ośrodka zdrowia w Sobowidzu. 

Ważnym wydarzeniem było zajęcie przez ucznia trąbkowskiej szkoły– Jana 

Grallę -  I miejsca w powiatowych eliminacjach matematyczno – fizycznych. 

19 maja 1963 roku odbył się egzamin na kursie wieczorowym, który miał 

miejsce w szkole. Dziesięć osób otrzymało świadectwo ukończenia VII klasy, a cztery 

– VI. 

Po osiemnastu latach pod przewodnictwem Zygmunta Góreckiego, i krótki czas 

jego żony, na szkołę czekała zmiana. 8 czerwca gronu pedagogicznemu został 

przedstawiony nowy kierownik – Zygmunt Romanowski. 

Podczas wakacji wyremontowano, przy ogromnej pomocy młodzieży, wszystkie 

szkolne pomieszczenia, dzięki czemu we wrześniu uczniowie rozpoczęli naukę 

w pięknych, odnowionych salach. Wtedy też Z. Romanowski oficjalnie już został 

kierownikiem placówki. 

Od początku roku młodzież pracowała, by zdobyć fundusze na zakup telewizora. 



Zbierano ziemniaki i żołędzie. Akcja zakończyła się sukcesem i kupiono 21 – calowy 

telewizor „Klejnot”. Uroczyste wręczenie odbyło się podczas obchodów Dnia 

Nauczyciela. 

W czerwcu 1964 roku miało miejsce nader ważne wydarzenie – pierwsza  

po wojnie wycieczka 21 starszych uczniów do Warszawy. Pod opieką kierownika 

młodzież poznawała stolicę, była w kinie, muzeach, pałacach i ogrodzie zoologicznym. 

26 czerwca 21 uczniów ukończyło naukę. Część kontynuowała zdobywanie 

wiedzy w szkołach średnich. Nastąpił również koniec kursu wieczorowego z zakresu 

siedmiu klas dla pracujących. Świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 15 kursantów, 

zdawszy uprzednio wszystkie egzaminy. 

We wrześniu 1964 r. grono pedagogiczne oraz uczniowie uczestniczyli  

w odsłonięciu pamiątkowej tablicy na budynku Szkoły Macierzy Szkolnej w Trąbkach 

Wielkich. Było to bardzo znaczące wydarzenie. 

Szkoła rozpoczęła też działania dla uczczenia 20 – lecia i 1000 – lecia Państwa 

Polskiego. Hasło „1000 drzew na 1000- lecie” nie przeszło bez echa. Wokół szkoły 

zasadzono łącznie 650 drzew różnych gatunków. Najstarsi uczniowie urządzili także 

ogród doświadczalny oraz alpinarium. Placówka przejęła też stałą opiekę nad grobami 

żołnierzy radzieckich w Kleszczewie. 

Koniec roku z radością powitało 170 uczniów, z których zaledwie 14 nie 

otrzymało promocji. 20 siódmoklasistów ukończyło szkołę, prawie wszyscy złożyli 

podania do szkół średnich, 16 pomyślnie zdało egzaminy wstępne do szkól 

zawodowych. Na uwagę zasługują dwaj chłopcy: Stanisław Zalewski i Jan Gralla, 

którzy zostali przyjęci do Technikum Łączności w Gdańsku, co było niemałym 

sukcesem. 

W sierpniu kierownik Zygmunt Romanowski odszedł do pracy w Technikum 

Gospodarczym w Gdańsku. Dwa lata jego kadencji były bardzo korzystne dla szkoły 

– wzrosła ilość pomocy naukowych, założono zieleńce, kupiono nowe ławki dla klasy 

VII, szafy oraz uporządkowano księgozbiór. 

Wrzesień 1965 roku przywitało na placu szkolnym sześcioro nauczycieli: 

Stefania Górecka, Józefa Caboń, Elżbieta Wyszkowska, Hanna Wiwatowska, 

Kazimiera Skalska oraz nowy kierownik - Edwin Szymański. Wraz z nimi zrobiło  

to 189 uczniów. 

W tym roku po raz ostatni wysłano fundusze (350 zł) na odbudowę Warszawy. 

Z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego w całym kraju odbyły się Sztafety 

Tysiąclecia. Niosły one Księgi Tysiąclecia, w których były spisane zobowiązania 

społeczeństwa. W Trąbkach Wielkich 7 maja witano sztafetę podążającą 

z Gołębiewa. Dzień później harcerze, działający przy szkole,  przenieśli wspomnianą 

Księgę Tysiąclecia   do Trąbek Małych. 

Oprócz drużyny harcerskiej w trąbkowskiej placówce prężnie działało PCK,  

do którego należało 75% młodzieży. Z jego inicjatywy urządzono zbiórkę na Dom 

Starego Człowieka, szkolenie sanitarne I stopnia dla uczniów klasy VII oraz przeglądy 

czystości. 

W roku szkolnym 1965/66 działało także szkolne koło TPPR, które liczyło 100 

członków. Prenumerowali oni radzieckie czasopisma, organizowali „poranki”, dbali  

o cmentarz żołnierzy radzieckich. Młodzież z tego koła uczyła się również wierszy 



rosyjskich poetów. 

Rok szkolny 1966/67 powitało 211 uczniów. Reforma wprowadziła klasy ósme; 

w trąbkowskiej szkole uczęszczało do ostatniej klasy 19 osób. 

16 września do grona pedagogicznego dołączyła absolwentka SN–u Bożena 

Laudańska. 

Jak każdego roku obchodzono rocznicę Rewolucji Październikowej, Dzień 

Nauczyciela, Święto Pracy oraz Święto Ludowe. 

W maju 50 uczniów wybrało się na wycieczkę do Fromborka, gdzie odwiedzili 

grób Mikołaja Kopernika. 

W tym roku po raz pierwszy odbyły się dwa zakończenia roku: 17 i 24 czerwca. 

Jako pierwsi pożegnali szkołę ósmoklasiści, a tydzień później - pozostali uczniowie. 

Rok szkolny 1967/68 przyniósł kolejne zmiany kadrowe. Odeszły panie: 

Laudańska i Wiwatowska, a ich miejsce zajęły młode absolwentki liceów 

pedagogicznych: Irena Miękinia i Krystyna Bogowicz. 

Jednak to nie koniec zmian. Inne dotyczyły budynku szkoły. Zimą wymieniono całą 

instalację elektryczną, dzięki czemu klasy były odtąd pięknie oświetlone, a na boisku 

zadźwięczał elektryczny dzwonek. 

W tym roku została reaktywowana gromada zuchowa „Leśne Ludki”. Liczyła 

24 dzieci. Zdobyły one wiele sprawności, w tym jedną o nazwie „Aurora” poświęconą 

50. rocznicy Wielkiej Rewolucji. 

Nadal działały w placówce: PCK, LOP, SKO, TPPR. Do tej ostatniej wyjątkowo 

nie należeli wszyscy uczniowie, a jedynie chętni, których było 28. 

15 czerwca ósmoklasiści, pożegnani uprzednio przez o rok młodszych kolegów, 

odebrali świadectwa ukończenia szkoły. 

W kolejnym roku szkolnym – 1068/69 – grono nauczycieli powiększyło się  

o Katarzynę Kurpiewską, która uczyła muzyki. 

W tym roku także sadzono drzewa – kilkaset sadzonek topól, brzóz, lip, jesionów 

i dębów. 

W kwietniu dzieci odwiedziły Trójmiasto. Spacerowały ulicą Długą w Gdańsku, 

obejrzały spektakl w teatrze „Miniatura”, zawitały na Westerplatte, odwiedziły też 

Oliwę. Stamtąd udały się do Sopotu a następnie do Gdyni, gdzie czekała kolejna 

atrakcja – rejs statkiem. 

Rok szkolny 1969/70 nie przyniósł zmian kadrowych. Ważnym dla placówki 

wydarzeniem była uroczystość obchodów 25 – lecia gromady Trąbki Wielkie, która 

odbyła się 9 marca. Pani Rogall zapoznała uczniów z historią wyzwalania naszych 

terenów. Odbył się także przegląd chórów szkolnych, w którym wzięli udział  

uczniowie z Trąbek Wielkich. 

Bardzo interesująca była wycieczka młodzieży do Krakowa. Przy tej okazji 

dzieci odwiedziły również Wieliczkę, Ojcowski Park Narodowy oraz Zakopane. Udało 

się im też wejść na Gubałówkę. 

Z kolei w maju 33-osobowa grupa odwiedziła Malbork. 

Rok szkolny dla ósmoklasistów skończył się 13 czerwca, kiedy to 23 uczniów 

otrzymało świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

We wrześniu 1970 roku odeszły z pracy panie: Krawczyńska i Kurpiewska. Ich 

miejsce zajęły: Teresa Jarusz, Krystyna Szymańska i Elżbieta Sartanowicz. 



W czerwcu 1971 r. na zasłużoną emeryturę odeszły: Stefania Górecka  

i Kazimiera Skalska. Pożegnali ich: kierownik Edwin Szymański i inspektor szkolny 

Albin Machnikowski oraz nauczyciele, rodzice, uczniowie. 

Trzy miesiące później grono pedagogiczne powiększyło się o L. Bonę,  

B. Szramkę oraz J. Nosowicza. 

W kolejnym roku znowu nastąpiły niewielkie  kadrowe roszady. Grono tworzyli: 

E. Szymański, L. Bona, I. Rogall, J. Misiun i B. Szramka. 

W roku szkolnym 1973/74 w pokoju nauczycielskim pojawili się: Czesława 

Buczek, Elżbieta Cydejko, Kazimierz Meller, Krystyna Kozaczuk, Maria Piskunowicz. 

Zajęli oni miejsce E Sartanowicz, L. Bony, J. Misiun i B. Szramki. 

Liczba uczniów zmniejszyła się do 135, ponieważ dzieci z Łaguszewa zaczęły 

uczęszczać do szkoły w Sobowidzu. 

30 września uczniowie wzięli udział w pracach przy budowie trąbkowskiego  

stadionu. 

1 października miała miejsce historyczna chwila – po raz pierwszy 

pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Przyrzekali dobrze się uczyć, być posłusznymi, 

przestrzegać szkolnego regulamin, wykonywać poklecenia nauczycieli oraz godnie 

reprezentować szkołę. Każdy z nich otrzymał tarczę. 

13 października z okazji Dnia Nauczyciela odbył się w kawiarni „Myśliwska” 

wieczorek zorganizowany przez ognisko ZNP, podczas którego inspektor Mazurek 

wręczał zasłużonym nauczycielom nagrody. 

25 stycznia 1974 odbyło się w szkole spotkanie z kaszubskim pisarzem – Janem 

Piepką. Szczególnie podobały się opowiedziane przez niego gawędy. 

9 marca natomiast miały miejsce w placówce uroczystości poświęcone 29. 

rocznicy wyzwolenia ziemi gdańskiej, w tym Trąbek Wielkich. Odpowiedzialna za ich 

przebieg była Czesława Buczek. 

W maju obchodzone były Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. Odbywały się 

pod hasłem „Z książką od Tatr do Bałtyku” i były wyjątkowe, ponieważ zbiegły się  

z 30-leciem Polski Ludowej i 500-leciem drukarstwa polskiego. 

Z kolei w rocznicę zwycięstwa z hitleryzmem gościli w szkole oficerowie 

Ludowego Wojska Polskiego, którzy w ciekawy sposób opowiedzieli o służbie   

w czasie wojny i pokoju. 

12 czerwca 1974 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów najstarszej 

klasy. Po raz pierwszy ósmoklasiści złożyli  ślubowanie, które brzmiało następująco: 

„Przyrzekamy uroczyście dobrze się uczyć i pracować dla naszej Ojczyzny – Polski 

Ludowej, pogłębiać wiedzę uzyskaną w macierzystej szkole, dbać o honor i dobre imię 

szkoły, postępować tak, aby reprezentować sobą najlepsze wzory i zachować zawsze 

godność człowieka”. 

 Osiem dni później dla pozostałych  uczniów zakończył się rok szkolny. Wyróżniający 

się w nauce i zachowaniu otrzymali nagrody książkowe, które wręczył wizytator 

Tadeusz Słabicki. 

Nowy rok szkolny – 1974/75 – rozpoczął się dla 142 uczniów i 8 nauczycieli: 

Dyrektora Edwina Szymańskiego, J. Caboń, E. Gralak, K. Szymańskiej, I. Rogall,  

K. Kozaczuk, E. Cydejko i Cz. Buczek. 

3 września rozpoczęła swoją działalność, powstała w kwietniu, Spółdzielnia 



Uczniowska „Krasnal”. Zajęła się prowadzeniem szkolnego sklepiku, w którym 

sprzedawano artykuły szkolne oraz słodycze. 

W 1975 roku przypadała 30. rocznica wyzwolenia Trąbek Wielkich, do której 

przygotowano się bardzo starannie. 21 marca odbyła się akademia przygotowana przez 

harcerzy i zuchów, która była też okazją do spotkania się z płk. Tchórzewskim, 

adiutantem gen. Świerczewskiego. W barwny a zarazem wzruszający sposób 

opowiedział on o swoim zwierzchniku. 

Z tej okazji uczniowie posadzili przed szkołą „dąb zwycięstwa”. 

W dniach 11 – 13 maja starsi uczniowie pod opieką pań Gralak i Buczek 

odwiedzili  stolicę. Mieli możliwość być na Okęciu, zobaczyć Grób Nieznanego 

Żołnierza i zmianę warty, Teatr Wielki, Stare Miasto, cmentarz na Powązkach i wiele 

innych interesujących miejsc i obiektów. 

Również w tym miesiącu młodzież podziwiała piękno „Szwajcarii Kaszubskiej”. 

Zawitała do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, przyglądała  się 

powstawaniu skansenu wsi kaszubskiej, który tworzyło Muzeum Narodowe  

w Gdańsku. 

Rok szkolny zakończył się tym razem dla wszystkich jednego dnia – 5 czerwca. 

Kolejny rozpoczął się 21 sierpnia.  W związku z reorganizacją oświaty nastąpiło 

wiele zmian. W trąbkowskiej szkole powstało biuro gminne, którego kierownikiem 

został  Edwin Szymański. W związku z tym na stanowisko dyrektora szkoły powołano 

Elżbietę Gralak. Miejsce pań Kozaczuk i Szymańskiej zostało zajęte przez  

M. Piskunowicz i B. Lasin – Kleiner. 

Przez cały październik obchodzono Dni Ochrony Przyrody. W związku z tym 

LOP działająca w szkole zebrała 695 kilogramów kasztanów i 155 żołędzi, które 

oddano leśniczemu. 

25 listopada uczniowie ósmej klasy obejrzeli w Państwowej Operze  

i Filharmonii Bałtyckiej „Aptekarza” Haydna oraz „Flisa” Moniuszki. 

W tym roku szkolnym pierwszy raz podczas uroczystego apelu  przedstawiciele 

klas podpisali „Kodeks ucznia” wprowadzony zarządzeniem Ministra Oświaty 

i Wychowania 8.08.1975 roku. 

W kwietniu obchodzono  Dni Lasu, w związku z czym zaproszono do szkoły 

leśniczego, który ciekawie opowiadał  o lesie i jego mieszkańcach. Młodzież, również 

w tym miesiącu, obsadziła sadzonkami 1,3 hektara ziemi. 

W tym roku szkolnym ogłoszono po raz pierwszy kwiecień Miesiącem Kultury 

Zdrowotnej. Program obchodów był bardzo bogaty. Klasa VIII skończyła kurs 

sanitarny 1. stopnia.  Odbyły się apele, na których wygłaszano pogadanki o tym, jak 

dbać o zdrowie i urodę. Członkowie PCK obejrzeli filmy dotyczące higieny i kultury 

codziennego życia. Atrakcje czekały także na najmłodszych – członków klubu 

„Wiewiórka”. 

5 maja dzieci z trąbkowskiej szkoły udały się w podróż do Elbląga, Fromborka, 

Tolkmicka i Kadyn. Była to niezapomniana lekcja historii, której nie przeszkodziła 

nawet awaria autokaru. 

Pięć dni później młodsze dzieci odwiedziły Puck, Rozewie, Piaśnicę  

i Wejherowo. Dzięki tej wycieczce dowiedziały się, jak powstawała odzież z lnu, jak 

wyglądało życie dawnych rybaków oraz jaką moc posiada latarnia na Rozewiu. 



   W tym roku po raz pierwszy rozpoczął działalność Szkolny Klub Sportowy. 

Przewodniczącym został P. Lewańczyk. Powołano trzy sekcje : lekkoatletyczną, piłki 

nożnej i ręcznej. LZS podarował młodzieży stół do ping – ponga. Podczas  IV Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej nasi uczniowie zajęli w grę w piłkę nożną I miejsce, a w ręczną 

chłopcy II, a dziewczęta IV. Bardzo dobrze spisali się lekkoatleci: Danuta Suss  

i Andrzej Zielke zdobyli I miejsca, natomiast T. Zalewski – III. Sztafeta 4 x200 również 

stanęła na podium, choć na ostatnim miejscu. 

W tym roku swoją działalność rozpoczął także  Samorząd Uczniowski. Spełnił 

ogromną rolę przy wdrażaniu Kodeksu Ucznia. Był też organizatorem licznych 

konkursów, np. na najestetyczniejszą klasę, dobrze utrzymaną tablicę, najlepiej 

sprzątnięte obejście szkoły. 

Obfitujący w wiele wydarzeń rok szkolny 1975/76 zakończył się 6 czerwca. 

Kolejny rozpoczął się z dużymi kłopotami kadrowymi. Czesława Buczek, która 

obroniła pracę magisterska, wyjechała do Szczecina, Maria Goczewska rozpoczęła 

studia na AWF w Gdańsku i wzięła w związku z tym bezpłatny urlop. Na „polu walki” 

zostały jedynie: Elżbieta Gralak. Józefa Caboń, Irena Rogall, Krystyna Jabłkowska  

i mgr Joanna Kacperska ucząca historii. 

W rocznicę wybuchu II wojny światowej  przed tablicą pamiątkową na byłej 

Szkole Macierzy odbył się apel „Nigdy więcej wojny”. 

Również we wrześniu odbył się „sejmik” Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, 

dzięki któremu szkoła z Trąbek Wielkich odnowiła kontakt z Zygmuntem Kurkiem. 

Dzień Nauczyciela był wyjątkowy w tym roku, ponieważ Józefa Caboń 

otrzymała Nagrodę  Ministra Oświaty II stopnia. 

Odbyły się wycieczki do Malborka i Trójmiasta. W pierwszej uczestniczyli starsi 

uczniowie, w drugiej – klas I – IV. Jedni i drudzy wrócili zachwyceni. 

28 maja zainaugurowano Tydzień Sportu Szkolnego. Odbyły się zawody 

w czwórboju lekkoatletycznym, konkurs „Kredą po asfalcie”, zmagania sztafet 

ze szklankami i wiele innych. 

Rok szkolny 1977/78 rozpoczął się oficjalnie 1 września, choć szkoła pracowała 

już od 22 sierpnia. Na tę uroczystość przybyło wielu gości, m.in. I sekretarz KG PZPR 

tow. Antoni Draws oraz Gminny Dyrektor Szkół Edward Szewc. Dyrektor szkoły 

pasowała pierwszoklasistów na uczniów. Wręczono im tarcze a także książeczki SKO 

z wpłatą 1 zł. Natomiast klasa 0, jako pierwsza przyszłej „dziesięciolatki”, otrzymała 

upominki od starszych kolegów. 

Już od początku roku trwały obchody 60. rocznicy Rewolucji Październikowej. 

Udekorowano klasę języka rosyjskiego, zorganizowano  akademię, a delegacje złożyły 

kwiaty na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kleszczewie. 

Harcerze przygotowali również uroczystość z okazji wyzwolenia Ziemi 

Gdańskiej, której towarzyszyły pogadanki i konkursy. 

Następny rok szkolny 1978/79 powitało 4 września 175 uczniów i aż 12 osób 

tworzących grono nauczycielskie. Dołączyli: M. Cygan, T. Doroszuk, C. Rybak,  

P. Wąsik, K. Szymańska, J. Trofimowicz oraz E. Szewc pełniący funkcję dyrektora 

szkoły. 

W tym dniu odbyło się tez pasowanie pierwszoklasistów rozpoczynających 

naukę w cyklu dziesięcioletnim. Przypieczętowali to kolorowymi odciskami swoich 



palców. 

Podczas obchodów Dnia Nauczyciela – 13.10.1978r. - znowu wyróżniono 

nauczycielki z trąbkowskiej szkoły. Józefa Caboń otrzymała Złoty Krzyż zasługi  

a Maria Cygan Nagrodę Ministra  Oświaty II stopnia. 

Zima 1979 roku dała się wszystkim we znaki, a szczególnie dojeżdżającym  

do szkoły. Na szczęście z pomocą przyszło Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – 

Montażowych Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gdańskim, które nieodpłatnie 

pożyczyło autobus, który woził dzieci do szkół w Trąbkach Wielkich i Czerniewie. 

Od 27 do 29 maja młodzież z klas IV – VIII przebywała na wycieczce na trasie: 

Kórnik – Poznań – Gniezno – Toruń. Szczególnie zapamiętane zostało spotkanie 

z ludowym artystą  P. Węglarskim z Golubia – Dobrzynia oraz przejazd Szlakiem 

Piastowskim. 

Młodsze dzieci 24 maja odwiedziły Łebę, która zrobiła na nich duże wrażenie. 

13 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. Wzięli w nim udział: 

przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania mgr Hejke, dyrektorzy Szewc  

i Szymański, przewodniczący komitetu Rodzicielskiego Maliszewski oraz dzieci, 

nauczyciele i rodzice. 

Rozpoczęcie roku szkolnego1979/80, które miało miejsce 3 września, było 

wyjątkowo huczne. Stało się tak, ponieważ szkoła w Trąbkach Wielkich została 

gospodarzem wojewódzkiej inauguracji  nowego roku. Na uroczystość przybyły 

najwyższe władze partyjne i administracyjne gminy i województwa. W tym dniu 

placówka otrzymała status Zbiorczej Szkoły Gminnej. Oddano także nowo zbudowany 

łącznik pomiędzy dwoma starymi budynkami, dzięki czemu powstały trzy sale 

lekcyjne. 

Skład grona pedagogicznego uległ niewielkim zmianom. Wróciła z urlopu  

M. Goczewska, odeszli: J. Trofimowicz,  K. Jabłkowska i J. Kacperska. 

29 października na długo zapadł w pamięć nauczycieli i uczniów. W szkole 

gościł bowiem aktor teatralny i filmowy  - Józef Zacharewicz. 

35. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem uczczono wycieczką do Warszawy. 

Młodzież poznała historię Łazienek i znajdującego się w pobliżu Belwederu. 

Ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim wśród chłopców, cieszyło się 

Muzeum Wojska Polskiego. Szczególne emocje wzbudził jednak widok nocnej 

panoramy stolicy z 30. pietra Pałacu Kultury i Nauki. 

Rok szkolny zakończył się 7 czerwca. Podczas uroczystości dyrektor wręczył 

absolwentce Agacie Caboń srebrną gwiazdę. 

Kolejny przyniósł pewne zmiany organizacyjne. Do obwodu szkoły zaczęły 

należeć, jako filia, dzieci z oddziałów 0 – III, a starsi uczęszczali do trąbkowskiej 

placówki. Uczyło się w niej już 292 uczniów. 

Powiększyło się także grono pedagogiczne. Zasilili je: dyrektor mgr Teresa 

Wawrynowicz, mgr Konrad Turzyński oraz Ewa Tuszkowska. 

Niewątpliwym sukcesem tego roku było zakwalifikowanie się szkolnego chóru 

do Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych o Nagrodę Bursztynowej Liry 

i zdobycie na nim wyróżnienia. 

Działająca od dwóch lat Spółdzielnia Uczniowska prowadziła w tym roku, 

oprócz poprzedniego asortymentu, także sprzedaż nowych podręczników. 



Niemałym wydarzeniem były przeprowadzone 7 grudnia demokratyczne 

wybory przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Została nim Monika Czupa z kl. VI. 

W czerwcu odbyła się wycieczka 40 uczniów z klas V – VIII do Krakowa  

i okolic. Młodzież zwiedziła kopalnię soli w Wieliczce, Ojców oraz Częstochowę. 

Wyjazd ten zafundował Komitet Rodzicielski. 

Mury szkoły pożegnało 28 absolwentów, którzy w darze pozostawili pięknie 

oprawione lustro. Z placówką rozstał się również nauczyciel matematyki, Konrad 

Turzyński, który rozpoczął pracę w „Solidarności”. 

Rok szkolny 1981/82 rozpoczął się znowu w zmienionym składzie. Grono 

pedagogiczne zostało powiększone o mgr biologii Halinę Wiśniewską, mgra ekonomii 

i matematyki Józefa Kuncewicza oraz Ewę Wojewódkę po SWP. 

6 września w murach szkoły gościła delegacja Towarzystwa Przyjaciół Gdańska 

i Polonii Gdańskiej, która była żywo zainteresowana działaczami polonijnymi z terenu 

byłego Wolnego Miasta Gdańska. Taką osobą była Kunegunda Pawłowska, która  

w latach 1929 – 1939 pracowała w Trąbkach Wielkich. 

  Szkoła otrzymała urnę z ziemią pobraną z masowych grobów na terenie byłego 

obozu koncentracyjnego Bergen – Belsen, w którym zginęła. 

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej znowu zostały odznaczone nauczycielki  

z trąbkowskiej szkoły: Józefa Caboń otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty II stopnia, 

a Maria Goczewska – Nagrodę Gminnego Dyrektora Szkół II stopnia. 

  W związku z ogłoszeniem w kraju stanu wojennego ferie zimowe zostały 

przyspieszone i trwały od 13 grudnia 1981 r. do 10 stycznia 1982 r. Aby nadrobić 

zaległości, pracowano dodatkowo w wolne soboty stycznia i lutego. 

  19 czerwca 1982 roku miało miejsce najważniejsze w historii szkoły wydarzenie 

– nadano jej imię Kunegundy Pawłowskiej. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał 

prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska Łucjan Czyżewski, natomiast przedstawiciele 

Komitetu Rodzicielskiego szkoły przekazali na ręce jej dyrektora sztandar, na który 

młodzież złożyła ślubowanie. 

  W wydarzeniu tym uczestniczyło wiele ważnych osób, w tym czworo 

nauczycieli szkół Macierzy Szkolnej – przyjaciół Patronki: Wanda Makurath, Zygmunt 

Kurek, Franciszek Preuss i Anna Burdówna. Ta ostatnia, żegnając  absolwentów, 

powiedziała: „Nie wstydźcie się nigdy i nigdzie, że jesteście Polakami”. 

Po części oficjalnej goście zwiedzili szkołę a także nowo otwartą izbę pamięci. 

  Rok szkolny 1982/83 trąbkowska szkoła rozpoczęła w składzie: dyr. E. Szewc, 

jego zastępcy- E. Szymański i T. Wawrynowicz, E. Gralak, T. Filipska,  C. Rybak,  

H. Wiśniewska, P. Wąsik, J. Kuncewicz,  M. Godzewska, J. Caboń, M. Cygan,  

M. Morawska, I. Rogall, M. Paradecki oraz T. Doroszuk. 

  Oprócz obchodzonych, tych - co każdego roku - świąt, społeczność szkoły 

uczestniczyła w nader ważnej uroczystości – Dniu Patrona. Z tej okazji 11 maja 

harcerze, zuchy oraz najlepsi uczniowie z klas I – VIII pełnili warty, odbył się też 

uroczysty apel poświęcony życiu Kunegundy Pawłowskiej. 

  Na uwagę zasługuje też finał przeglądu dorobku kulturalnego gdańskiej wsi, 

który miał miejsce od 19 do 21 maja w Kolbudach. Nasz chór, śpiewając a’capella zajął 

II miejsce. 

  Na przełomie maja i czerwca odbyła się wycieczka szlakiem Środkowego  



i Zachodniego Wybrzeża. Swoim urokiem urzekały plaże Mielna i Kołobrzegu. Bardzo 

podobało się też Muzeum Książąt Pomorskich. 

  10 czerwca pożegnała się ze szkołą młodzież  klasy VIII i po raz pierwszy 

przekazała sztandar siódmoklasistom. 

  Koniec roku pozostałych uczniów również przebiegł  nieco inaczej niż zwykle, 

ponieważ ze względu na dużą ilość uczących się  podzielono ich na dwie grupy. 

  Kolejny rok szkolny przyniósł nieznaczne zmiany personalne. Miejsce C. Rybak, 

uczącej j. rosyjskiego, zajęła Walentyna Klemienia, matematyka J. Kuncewicza 

zastąpił Grzegorz Baumbgart. Przybyły też panie uczące przedszkolaków: Hanna 

Kazimierczak i Regina Sieczko oraz wróciła  K. Szymańska. 

  W szkole rozpoczęło naukę 330 uczniów. 

  Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę września placówkę odwiedzili goście - 

delegaci Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Przywieźli prezenty – książki do Izby 

Pamięci. 

  W dniach 6 – 8 kwietnia Drużyna Harcerska im. Kunegundy Pawłowskiej wzięła 

udział w rajdzie „Rodło” zorganizowanym przez Komendę Chorągwi ZHP  

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej z okazji 40- lecia PRL. 

  11 maja kolejny raz obchodzono Dzień Patrona. Wśród licznie przybyłych gości 

znalazła się również Józefa Krośnicka – emerytowana nauczycielka historii. 

  26 maja odbyły się dwie inne i bardzo różne uroczystości: dzień Matki oraz 

inauguracja Dni Kultury, Sportu i Kultury Fizycznej. W zmaganiach uczniowie kontra 

nauczyciele zarówno w piłce nożnej jak i „dwóch ogniach” dorośli okazali się bez 

szans. 

  15 czerwca ze Szkołą Podstawową im. Kunegundy Pawłowskiej pożegnać się 

musiało 37 wychowanków. Nim to zrobili, złożyli jeszcze ślubowanie. Pozostali 

uczniowie musieli poczekać dwa tygodnie na upragniony koniec zajęć. 

  Rok szkolny 1984/85  rozpoczął się 1 września. Z grona ubyli E. Szymański i R. 

Sieczko,  przybyli natomiast: Jadwiga  i Piotr Pianowscy, Zenon Kulwikowski, Alina 

Groth i Lucyna Krępa. Hanna Kazimierczak od tego roku zaczęła nosić nazwisko Pękał. 

Funkcję dyrektora  1 listopada objęła mgr Irena Terlikowska. 

  Rok obfitował w sukcesy. Najważniejsze z nich to III miejsce E. Rucińskiej  

w Wojewódzkim Konkursie Poezji Patriotycznej. Ta sama uczennica zdobyła srebro  

w etapie wojewódzkim XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji  i Prozy 

Rosyjskiej i Radzieckiej. 

  Kolejny rok przyniósł niewielkie zmiany kadrowe. Do pracy w Tczewie odeszła 

Lucyna Krępa. Grono zasiliły: Jolanta Śliwecka, Marzena Ochał i Dorota Jaszewska. 

  19 grudnia szkołę odwiedzili aktorzy z gdyńskiego teatru z programem „Podróże 

z Brzechwą”. 

  Największym sukcesem było zdobycie przez Ewę Rucińską tym razem I miejsca 

w wojewódzkich eliminacjach XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji  

i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej. 

  W czerwcu 44 uczniów zwiedziło Kraków i okolice, zawitało też  

do Częstochowy. 

  Rok szkolny zakończył się 28 czerwca. Był to wyjątkowy dzień dla Józefy 

Caboń, ponieważ po trzydziestu latach pracy odeszła na emeryturę. 



  2 września rozpoczął się kolejny rok szkolny, który powitała kadra w składzie 

poszerzonym o: Agatę Caboń, Alinę Wierzbicką, Lucynę Godziejewską, Marzenę Miś, 

Barbarę Paradecką  i Gerarda Tuszkowskiego. Funkcję dyrektora objęła mgr Teresa 

Wawrynowicz. 

  W pamięci zapisał się inny wrześniowy dzień (14.09.), kiedy to szkoła gościła 

starych znajomych – delegację TPG. Cień na spotkanie rzucał fakt, że zabrakło Lucjana 

Czyżewskiego, wieloletniego działacza, który zmarł nagle niecały miesiąc wcześniej. 

Izba Pamięci znowu się wzbogaciła, tym razem o medal założenia Gminy Polskiej  

i Macierzy Szkolnej  1921 roku oraz medal Twórcy Hymnu Narodowego Józefa 

Wybickiego. 

  W Dniu Edukacji Narodowej, czyli 14 października, odbyła się w murach szkoły 

gminna uroczystość. Najmłodsze stażem nauczycielki – Jadwiga Pianowska, Marzena 

Miś, Dorota Jaszewska i Agata Caboń – złożyły ślubowanie. Za wzorową pracę 

nagrodą Inspektora Oświaty zostali wyróżnieni: Walentyna Klemienia i Mariusz 

Paradecki. Uroczystość uświetnił występ artystów Teatru „Wybrzeże” 

 z Gdyni. 

  W kwietniu szkołę odwiedził Edward Wojda – reprezentant Polski w zapasach 

na olimpiadzie w 1968 i 1972 roku. 

  11 maja obchodzony był już po raz piąty Dzień Patrona. Oprócz wart 

honorowych, akademii i złożenia kwiatów pod pamiątkowymi tablicami  odbył się 

Konkurs Wiedzy o Patronie, w którym zwyciężyła Agnieszka Surma z klasy VII b. 

  Cztery dni później w ramach Dnia Czynu Pomocy Szkole uczniowie 

uporządkowali parking w kleszczewskim lesie, park w Trąbkach Wielkich, stadion 

GOKSiR-u a także odnowili sale lekcyjne. 

  Z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy do szkoły zawitał pisarz Lesław Furmaga. 

  Niewątpliwy sukces znowu był udziałem szkolnego chóru pod batutą Piotra 

Wąsika. Zajął III miejsce w zmaganiach najlepszych chórów województwa 

pomorskiego. 

  Rok szkolny 1987/88 przyniósł pewne zmiany w składzie kadry pedagogicznej. 

Odeszły: M. Miś, A. Wierzbicka, L. Godziejewska. Grono zasilili: Lucyna Rekowska, 

Krzysztof Tuszkowski, Halina Wiśniewska i Adela Adamczyk. Pracę na pół etatu 

podjęła również Józefa Caboń. 

  W Dniu Edukacji Narodowej już po raz drugi w szkole gościli nauczyciele, 

pracownicy oraz władze gminne. Nagrodą Dyrektora Szkoły zostały wyróżnione: 

Maria Morawska i Teresa Filipska. Ponadto trąbkowska szkoła zajęła III miejsce  

w konkursie na najlepszą placówkę oświatową w gminie i otrzymała nagrodę – 20.000 

zł. Na zakończenie wystąpili artyści z Teatru Muzycznego i Teatru „Wybrzeże”. 

  24 harcerzy i zuchów ze szkoły podczas ferii wzięło udział w zimowisku 

zorganizowanym w Bytomiu. Zwiedzili Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, Hutę 

Bobrek oraz zawitali do planetarium. 

  W marcu 1988 roku Zygmunt Kurek przekazał społeczności szkolnej 

egzemplarz swojej książki  „Trzy lata w Wolnym Mieście Gdańsku”, który wzbogacił 

zbiory Izby Pamięci. 

  W czerwcu wspomnianą izbę odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej  

Nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku. 



  Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 24 czerwca. Po raz pierwszy nagrodzeni 

zostali nie tylko uczniowie, ale też rodzice, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły. 

Byli to państwo Caboniowie, Kozakowie, Kaczmarkowie, Kotwowie, Wróblewscy, 

Kolibscy i Głuchowie. 

 Z placówką pożegnał się Piotr Pianowski, który pracę z uczniami zamienił na pracę 

z komputerem. 

  W kolejnym roku szkolnym nastąpiły niewielkie zmiany kadrowe. Z urlopu 

wychowawczego wróciła Krystyna Szymańska, zatrudniona została Iwona Ciastek – 

nauczycielka oddziałów przedszkolnych. 

  14 października 1988 roku szkoła w Trąbkach Wielkich znowu była 

gospodarzem gminnych uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodę 

Dyrektora Szkoły otrzymały tym razem: Maria Cygan, Irena Rogall i Jadwiga 

Pianowska. Natomiast dyrektor Teresa Wawrynowicz odebrała  Nagrodę Inspektora 

Oświaty. Kolejny też raz szkoła zajęła III miejsce w konkursie na najlepszą placówkę 

oświatową. 

  W kwietniu, po dziesięciu latach, odwiedziła szkołę Anna Burdówna. Z radością 

oceniła rozwój szkoły i życzyła następnych równie owocnych lat. 

  W Dniu Patrona z kolei progi szkoły przekroczył Brunon Mionskowski – były 

działacz Polonii Gdańskiej, który złożył życzenia w imieniu Towarzystwa Przyjaciół 

Gdańska. 

  Rok szkolny 1989/90 przyniósł nieznaczne zmiany w gronie pedagogicznym. 

Na urlop wychowawczy odeszła Barbara Paradecka, wróciła natomiast Ewa 

Wojewódka. 

  3 stycznia 1990 roku rozpoczęło swą działalność Szkolne Koło Turystyczne, 

które niestrudzenie zwiedzało nawet najdalsze zakamarki Polski. 

  Niewątpliwy sukces odniósł, nie pierwszy już raz, chór pod batutą Piotra Wąsika. 

Na międzywojewódzkim  przeglądzie chórów w Toruniu zajął III miejsce. 

  Z okazji Dnia Patrona do szkoły zawitało wielu znamienitych gości, m. in. pan 

Daniszewski – prezes TPG,  Wanda Makurath,  J. Machaliński, A. Szczepański. 

  Rok 1990/1991 na długie lata zapisał się w pamięci wielu osób. Przyczyn tego 

było kilka. 

  Po pierwsze, zmienił się dyrektor szkoły – został nim mgr Mariusz Paradecki. 

Po drugie, po wielu latach wróciła do szkół religia, której jako przedmiotu 

nadobowiązkowego uczyli: ks. Edward Szymański, Sabina Stolc i Mariola Jankowska. 

  Kolejną nowością była rozszerzona – od 1 do 6 – skala ocen. 

  303 uczniów trąbkowskiej szkoły uczyło się pod okiem 24 nauczycieli. Grono 

zasilili: Alicja Demska, Edward Groth i Iwona Sznajder. Odeszła natomiast Maria 

Goczewska. 

  W związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości po raz pierwszy 

odbył się w szkole konkurs wiedzy historycznej dotyczącej tamtego okresu. Zwycięzcy 

to: Marta Jaśkiewicz i Arkadiusz Kozikowski. 

  W tym roku również po raz pierwszy miała miejsce  Wigilia Szkolna. Zgodnie  

z życzeniem uczniów, rodziców oraz nauczycieli w klasach zawisły kupione przez ks. 

Szymańskiego krzyże. 

  1 lutego został zatrudniony konserwator – Franciszek Surma. Dzięki temu 



Gerard Tuszkowski mógł odetchnąć z ulgą, ponieważ do tej pory to on pełnił 

społecznie funkcję „złotej rączki”. 

  Również w lutym szkoła otrzymała kolorowy telewizor i magnetowid. Ten 

ostatni był inspiracją do stworzenia filmowej kroniki. 22.02.1991 roku powstał 

pierwszy odcinek zatytułowany „Dzień powszedni”. 

  Dzięki wsparciu sponsora – firmy EAST GOLF – szkoła stała się jeszcze 

piękniejsza - wyremontowane zostały toalety, na podłodze i ścianach położono kafelki. 

  W maju odbyła się wycieczka szlakiem pierwszych Piastów. Młodzież zwiedziła 

Biskupin, Gniezno, Poznań i jeszcze wiele innych miejsc. 

  Rok 1991/92 rozpoczął się bez Edwarda Grotha i Teresy Filipskiej. Z urlopu 

skorzystały: Jadwiga Pianowska i Iwona Sznajder, z kolei powróciła z niego Lucyna 

Rekowska. Grono zasilili nowi pracownicy: Monika Beyer, Janusz Beyer oraz Ewa 

Wojtas. 

  Novum w tym roku były obchodzone od 4 do 11 maja 1992 roku Dni Szkoły. 

Rozpoczęła je msza, po której nastąpiły konkursy – wiedzy i plastyczne. Po nich odbył 

się przygotowany przez Krzysztofa Tuszkowskiego „bieg na orientację”, bal 

młodszych klas a także mecze piłki nożnej i ręcznej. W ostatnim dniu obchodów 

rozegrano finały konkursów: wiedzy o historii Gdańska oraz Kunegundzie 

Pawłowskiej. Zwycięzcy – Iwona Preuss i Sławomir Banaczyk – pojechali w nagrodę 

na wycieczkę do Krakowa. 

  Dni Szkoły zakończyła msza, podczas której przekazane zostało orzeczenie  

o nadaniu szkole godła. 

  Kolejny rok szkolny był wyjątkowy dla trąbkowskiej placówki. 14 września 

oddano bowiem do użytku nowy budynek, dzięki czemu zyskano dodatkowe sale 

lekcyjne. 

  11 listopada uczczono inscenizacją „Dziadów” w wykonaniu klasy VIII, a pod 

kierunkiem Barbary Paradeckiej. 

  W maju odwiedzono stolicę. Oprócz niej młodzież miała okazję podziwiać 

Żelazową Wolę i wysłuchać cudownego koncertu w domu rodzinnym  Fryderyka 

Chopina. 

  W roku szkolnym 1993/94 skład Rady Pedagogicznej niewiele się zmienił.  

Na stanowisko zastępcy dyrektora została powołana mgr Rozalia Marchewicz, z urlopu 

wychowawczego wróciła Jadwiga Pianowska. 

  Tradycyjnie już w grudniu odbyła się Wigilia Szkolna, podczas której uczniowie 

zaprezentowali jasełka. Dodatkowym przeżyciem było spotkanie opłatkowe dla 

nauczycieli trąbkowskiej parafii, które odbyło się na plebanii. Było to, jak powiedział 

ks. Szymański, „historyczne, pierwsze od końca wojny” takie spotkanie. 

  W styczniu 1994 roku młodzież przyłączyła się do akcji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, zbierając 2.837.900 zł. 

  Rok szkolny zakończył się wielkim sukcesem jednej z uczennic. Marzena Jaroń 

została laureatką konkursu „Na najlepszego ośmioklasistę” zorganizowanego przez 

redakcję „Naszego Tygodnika Nowego”. W nagrodę otrzymała telewizor TRILUX. 

  W kolejnym roku szkolnym – 1994/95 – ogromnym sukcesem mógł poszczycić 

się Zespół Muzyki Dawnej „Discantus”. Grający na fletach prostych, pod kierunkiem  

Janusza Beyera, uczniowie zdobyli Grand Prix III Festiwalu Dziecięcych  



i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych w Nadolu. 

 Ciekawym przeżyciem była także wycieczka młodzieży na Mazury, podczas której 

zawitano między innymi do Olsztyna, Świętej Lipki, Giżycka i Gierłoży. Nie 

zapomniano także o Grunwaldzie. 

  We wrześniu do pracy przystąpiło 23 nauczycieli. Niestety już w październiku  

odeszła na zawsze Róża Marchewicz. 

  Wspomniany wcześniej zespół muzyczny zakwalifikował się do XVIII 

Ogólnopolskiego Przeglądu Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej 

„Schola Cantorum” w Kaliszu. Wystąpił między innymi w kaliskiej bazylice. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem było zaproszenie go do gdańskiej telewizji i udział  

w programie „Młode Talenty”. 

  W kwietniu 1996 roku po raz pierwszy ukazała się szkolna gazetka, której 

redaktorami było kilkoro starszych uczniów. 

  W maju obchodzono bardzo ważną uroczystość - 60 – lecie Szkoły Podstawowej 

im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich. Z tej okazji zostały wydrukowane 

pocztówki, na których znalazły się prace plastyczne uczniów. Ze specjalnym 

programem wystąpił też zespół pod batutą Janusza Beyera. 

  W roku szkolnym 1996/97 nastąpiły minimalne zmiany kadrowe - do pracy  

w charakterze nauczyciela matematyki zatrudniono  Katarzynę Brzózkę. 

  Prowadzonych było aż dziewięć kółek zainteresowań. Jedno z nich – Koło Ligi 

Ochrony Przyrody, któremu przewodził Krzysztof Tuszkowski, zajęło I miejsce  

w województwie gdańskim w Konkursie na Najlepiej Pracujące Szkolne Koło Ligi 

Ochrony Przyrody. 

  Zespół fletów podłużnych „Discantus” zdobył w lutym 1997 roku Brązową 

Harfę w finale Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Uczniowskich Muzyki Dawnej 

„Schola Cantorum 97”. 

  We wrześniu grono pedagogiczne powiększyło się o Wiesławę Niedzielską, 

Dorotę Niewiadomską i Lucynę Maliszewską. Zabrakło natomiast  Katarzyny Brzózki, 

Ewy Wojewódki, Haliny Wiśniewskiej i Adeli Adamczyk. 

  W tymże roku szkolnym (1997/98) sukcesami w konkursach wojewódzkich 

mogła pochwalić się Agata Wojewódka; i to zarówno na niwie literackiej, jak  

i plastycznej. W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym nagrodzona została Edyta 

Knitter. Oprócz niej za  zgłoszone do różnych konkursów prace plastyczne nagrodzone 

zostały: Róża Wojtas, Teresa Bławat, Dorota Szypica, Anna Dufke i Katarzyna 

Marchewicz. 

  Odbyły się liczne wycieczki, m.in. do Gniezna, Kotliny Kłodzkiej, na Hel. 

  Szkołę Podstawową ukończyło 37 ósmoklasistów. 

  Rok szkolny 1998/99 rozpoczęła kadra w niemalże niezmienionym składzie; 

zasiliły ją Adela Adamczyk i ponownie Ewa Wojewódka. 

  Niewątpliwym sukcesem mógł poszczycić się zespół prowadzony przez Janusza 

Beyera, który zdobył Srebrną „Harfę Eola” na przywoływanym już wcześniej 

konkursie w Kaliszu. Inny odniosła Paulina Niemczyk z klasy VI a, która została 

laureatką  głównej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie  „Twórczość plastyczna 

inspirowana muzyką dawną”. Na uwagę zasługuje także III miejsce Moniki 

Chmielewskiej i Agnieszki Bujak w ogólnopolskim konkursie  „Malujemy muzykę” 



zainicjowanym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. W maju 1999 roku Iwona 

Kamińska została laureatką ogólnopolskiego etapu konkursu plastycznego „Europe at 

School”. 

  W czerwcu uczniowie udali się na wycieczkę do Berlina, gdzie podziwiali 

między innymi Muzeum Pergamonu, Bundestag, Charlottenburg i Kaufhof. 

  Ze szkołą pożegnało się w tym roku 47 absolwentów klas ósmych oraz 41 – 

szóstych, do czego przyczyniła się reforma oświaty. 

  W związku z odejściem dyrektora Mariusza Paradeckiego do nowo powstałego 

gimnazjum jego obowiązki w roku szkolnym 1999/2000 przejęła Elżbieta Gralak. 

Zabrakło także Wiesławy Niedzielskiej i Lucyny Maliszewskiej. Grono zasilił 

nauczyciel historii Stanisław Szulist. 

  Wyjątkowym wydarzeniem było zdobycie przez Małgorzatę Dziemińską 

srebrnego medalu w międzynarodowym konkursie rysunkowym „Shankar’s 

International Children’s Competition” zorganizowanym w Indiach. 

  W czerwcu ze szkołą rozstało się 53 uczniów klas ósmych oraz 51 

szóstoklasistów. Uczyniła to również Maria Morawska, która odeszła na zasłużoną 

emeryturę. 

  Wrzesień 2000 roku przywitało grono pedagogiczne w nieco zmienionym 

składzie. Szkołę opuścili: Zenon Kulwikowski, Barbara Paradecka, Dorota 

Niewiadomska i Stanisław Szulist. Zatrudnienie znaleźli w niej natomiast: Irena 

Drożyńska, Anna Wiśniewska oraz Janusz Jaromin. 

  Lekcje odbywały się w pięknie odnowionej szkole. Wzbogaciła się ona o kolejny 

komputer i drukarkę, które podarował dzieciom Bank Spółdzielczy z Pruszcza 

Gdańskiego wraz z Radą Szkoły. 

  Uczniowie z sukcesem brali udział w licznych konkursach sportowych, 

literackich i plastycznych na szczeblu gminnym i powiatowym. 

  W czerwcu szkołę pożegnało 36 absolwentów. 

  Kolejny rok szkolny nie przyniósł znaczących zmian kadrowych. 

  Po raz pierwszy obchodzony był Dzień Rodziny, który przypadł na 18 maja. 

Towarzyszyły mu występy, zawody sportowe, kiermasz, loteria i inne atrakcje. 

Również w tym miesiącu na Zamku Królewskim w Warszawie Anna Jaszewska 

odebrała nagrodę oraz gratulacje od Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego  

za zwycięstwo w konkursie „Europa w Szkole”. 

Sukces plastyczny był też udziałem Magdy Paradeckiej, która zdobyła główną nagrodę 

w Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 

z cyklu „Morskie Opowieści”. 

  W czerwcu 2002 roku szkołę opuściło 46 szóstoklasistów. 

  W roku szkolnym 2002/2003 grono pedagogiczne zasilili: Michał Olejnik, 

zastępując Janusza Beyera, oraz Koleta Szczepaniak – Kaczyńska. 

  Kolejny sukces zapisała na swoim koncie Agnieszka Wojtas, zajmując II miejsce 

w Ogólnopolski Konkursie Plastycznym „Bezpieczniej z prądem”. 

  W czerwcu szkołę pożegnali: odchodząca na emeryturę Irena Rogall oraz 35 

absolwentów. 

  W kolejnym roku szkolnym grono nauczycieli powiększyło się o Janinę 

Gliniecką oraz Macieja Jackiewicza. 



  Wyjątkowym czasem dla szkoły był grudzień. Oprócz corocznej szkolnej Wigilii 

miało miejsce otwarcie nowej kuchni i jadalni. 

  Młodzież odniosła wiele sukcesów w różnych dziedzinach. 

  W tym roku szkołę opuściło  34 szóstoklasistów. 

  Rok szkolny 2004/2005 należał do wyjątkowych, ponieważ placówka 

obchodziła wtedy 70 – lecie Szkoły Polskiej w Trąbkach Wielkich ( a dokładniej 

Szkoły Macierzy Szkolnej). Z tej okazji 10 września 2014 roku odwiedziło szkołę 

wielu znamienitych gości, m.in. Zofia Trofimowicz, Starosta Powiatu Gdańskiego 

Bogdan Dembiński, Piotr Szubarczyk z gdańskiego oddziału IPN. Ci, którzy nie mogli 

przybyć, jak Anna Burdówna, przesłali życzenia. 

  Ze szkołą pożegnało się w czerwcu 23 szóstoklasistów. 

  W roku szkolnym 2005/2006 w gronie pedagogów zabrakło Janiny Glinieckiej, 

Krystyny Szymańskiej i Macieja Jackowskiego. Pojawili się też nowi- Aleksandra 

Kliczkowska – Olejnik, Maria Poźniak i Hanna Pękal. 

  W kwietniu 2006 roku młodzież trąbkowskiej szkoły udała się na wycieczkę do 

Londynu. Odwiedziła między innymi Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud, 

Hampton Court i Westminster. 

  W czerwcu ze szkołą na stałe rozstało się 36 absolwentów. Uczyniła to również 

dotychczasowa dyrektor Elżbieta Gralak. 

  W kolejnym  roku szkolnym stanowisko to objął Przemysław Sautycz. Do kadry 

nauczycielskiej dołączyły: Regina Maciuszek, Edyta Rogall oraz Marzena Witkowska. 

W listopadzie na emeryturę odeszła Walentyna Klemienia. 

  Uczniowie odnieśli wiele sukcesów w zmaganiach gminnych i powiatowych. 

Zespół Muzyki Dawnej „Imo Pectore”jako jedyny z województwa pomorskiego został 

zaproszony  do udziału we wspomnianym już kilkukrotnie bydgoskim festiwalu. 

  W roku szkolnym 2006/2007 najważniejszą uroczystością były obchody 25- 

lecia nadania szkole imienia. Z tej okazji przybyło wielu zacnych gości. Szkoła 

otrzymała sztandar, który został poświęcony przez ks. Edwarda Szymańskiego. 

  W czerwcu placówkę ukończyło 31 uczniów. 

  W następnym roku w gronie pedagogicznym pojawiły się Kamilla Cieślak, 

Monika Chmielewska oraz Marzena Witkowska. 

  Oprócz licznych sukcesów, które odnieśli uczniowie,  miał miejsce jeden – 

wyjątkowy. Młodzież wzięła udział w konkursie „Na najciekawszy strój związany  

z pracą w rolnictwie”, który odbył się podczas XVII Pomorskich Targów Rolno-

Przemysłowych w Lubaniu. 

  Ze szkołą rozstało się 37 absolwentów. 

  W roku 2008/2009 zabrakło Marzeny Witkowskiej i Ewy Wojtas, którą zastąpiła 

Jadwiga Popławska. 

  3 maja społeczność szkoły brała udział w obchodach rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 -go Maja. Była to uroczystość wyjątkowa, bo uświetniło ją przybycie 

Anny Burdówny. Tak powiedziała o Patronce trąbkowskiej szkoły: „Dzieląc wspólny 

los z tą wielką Polką i gorliwą katoliczką, Kunegundą Pawłowską, modliłam się razem 

z nią w więzieniu i obozie”. 

  W tym roku szkołę pożegnało 33 szóstoklasistów. 

  We wrześniu 2009 roku grono powiększyło się o Dorotę Lubiejewską - Skibę, 



która zastąpiła już emerytowaną Adelę Adamczyk. Za Michała Olejnika pojawił się 

Tomasz Stroynowski, zatrudniono także Patrycję Makarewicz. 

  W tym też miesiącu szkołę odwiedził światowej sławy skrzypek – Piotr Pławner. 

  W kolejnym delegacja szkoły udała się do działu oświatowego miejsca pamięci 

Bergen – Belsen, w którym otrzymała kopie wszystkich dokumentów dotyczących 

Kunegundy Pawłowskiej, jakie zachowały się po wyzwoleniu. 

  10 maja 2010 roku w trąbkowskiej szkole miało miejsce otwarcie wystawy 

zatytułowanej „Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu 

w 1939 roku”. Prelekcję wygłosił Piotr Szubarczyk z Biura Edukacji Publicznej IPN 

w Gdańsku. 

  W listopadzie delegacja szkoły towarzyszyła w ostatniej drodze Annie 

Burdównie zmarłej 1 dnia tego miesiąca. 

  Rok 2010/2011 nie był rewolucyjny, jeśli chodzi o skład grana pedagogicznego. 

W sferze wydarzeń  było nieco inaczej. 

  Z okazji Dnia Patrona do Trąbek Wielkich zawitała Małgorzata Kubiak – córka 

Zygmunta Kurka. Opowiedziała wiele nieznanych, a ciekawych szczegółów z życia 

ojca. 

  W czerwcu ze szkołą rozstało się 32 uczniów. Na uroczyste zakończenie roku 

szkolnego przybyła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall i wielu innych 

ważnych gości. Jej wizyta była podsumowaniem programu „Wesoła Szkoła”, dzięki 

któremu przy placówce powstał kolorowy, nowoczesny plac zabaw. 

  Kolejny rok szkolny również nie przyniósł znaczących zmian. W marcu 2012 

roku z uczniami spotkał się podróżnik i przewodnik po Syberii – Romuald Koperski, 

który w niezwykle plastyczny i pełen humoru sposób opowiedział o swoich 

wyprawach. W maju młodzież postanowiła choć trochę pójść w ślady owego pana  

i udała się na wycieczkę. Wprawdzie nie na północ, ale do naszych południowych 

sąsiadów. 

  Szkołę pożegnało 31 absolwentów. 

  Rok szkolny 2012/2013 był dość spokojny. Obchodziliśmy te same, co zawsze, 

święta i rocznice. Uczniowie brali udział w licznych gminnych i powiatowych 

konkursach, odnosili mniejsze i większe sukcesy. Grono pedagogiczne zasiliła 

Aleksandra Bielawa. Ze szkołą rozstał się Janusz Jaromin. 

  W kolejnym roku wśród pedagogów pojawili się: Natalia Błońska, Katarzyna 

Hoffmann i Krystian Latoszewski. 

  W tymże roku Aleksandra Lewandowska z klasy szóstej  zajęła I miejsce  

w Konkursie Plastycznym pt. ”Spotkanie trzech gdańszczan”. Z kolei drugą pozycję  

w I Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „Szlakiem pomorskich baśni i legend” 

wywalczyła Iga Głowacka z klasy piątej. 

  W maju młodzież wspięła się na Śnieżkę oraz odwiedziła Wiedeń. Towarzyszył 

jej, jak zwykle, Władysław Ornowski. 

  W czerwcu natomiast uczniowie udali się w niezwykłą podróż zrealizowaną  

w ramach programu „Podróż do Miejsc Pamięci”, a dofinansowaną przez Polsko – 

Niemiecką Wspólnotę Młodzieży. Projekt nosił tytuł „Śladami naszej Patronki – 

Kunegundy Pawłowskiej”. Obejmował zajęcia dydaktyczne na terenie dawnych 

obozów: Bergen – Belsen i Ravensbruck. Oprócz tego  młodzież zobaczyła Reichstag, 



Bramę Brandenburską, Park Sanssauci. Odwiedziła także Tropikalną Wyspę. 

  Szkołę ukończyło 46 szóstoklasistów. 

  Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym, w którym szkoła wzięła udział  

w projekcie „Złap wiatr w pomorskie żagle  wiedzy”. Tym razem z sukcesem: dwie 

grupy zostały nagrodzone kilkudniowym obozem pod żaglami. 

  W tym roku powstała także „Kuźnia Talentów”, która była odpowiedzią na chęć 

uczniów do prezentowania swoich osiągnięć szerszemu gronu. 

  Kolejne lata nie były dla szkoły rewolucyjne w żadnej kwestii. W maju 2014 

roku młodzież odwiedziła Słowację i Węgry. W lutym 2015 roku uczennica szóstej 

klasy , Daria Tyczyńska zajęła I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 

„Żołnierze Wyklęci w poezji”. 

  W lipcu i sierpniu 2015 roku szkoła przeszła metamorfozę. Zburzono część,  

w której była stołówka, by na jej miejscu zbudować nowy obiekt wchodzący, rzecz 

jasna, w skład szkoły. 

  Kolejny rok szkolny -2015/16 - nie przyniósł zmian kadrowych. 

  Spore poruszenie wywołała w październiku wizyta pani Magdy Stachuli, która 

zaprezentowała uczniom węże, w tym pytona królewskiego. W grudniu natomiast 

sensacją było pojawienie się Orszaku Świętej Łucji, który składał się z przepięknych 

dziewcząt z Kalmar – partnerskiego miasta Gdańska. W tym samym miesiącu  

uczniowie: Patryk Majewski i Maria Mokrosińska  odebrali nagrody za II i III miejsce 

w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Przemalowujemy Dzieła Mistrzów”.  

W lutym 2016 roku Daria Tyczyńska kolejny raz stanęła na podium we wspominanym 

już konkursie poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Tym razem zajęła II miejsce.  

W marcu szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie 

Przedstawień „Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego”. 

  W maju młodzież miała okazję spotkać się z kontynuatorem bestsellerowej serii 

o Panu Samochodziku – Arkadiuszem Niemirskim. Również w tym miesiącu 

uczniowie odwiedzili, na zaproszenie pana Andrzeja Kobylarza, Sejm RP. 

  W czerwcu pożegnała się ze szkołą odchodząca na emeryturę Jadwiga 

Pianowska. 

  1 września 2016 roku był szczególnym dniem dla społeczności szkoły. Nastąpiło 

wtedy uroczyste otwarcie dobudowanego skrzydła. Kolejne dni natomiast nie 

przyniosły znaczących zmian. 

  W maju młodzież odwiedziła Pragę, Wrocław, Poznań, a także Karkonosze, 

natomiast w kolejnym miesiącu – Łódź. Brała też udział w licznych konkursach 

i kółkach zainteresowań. 

  Rok 2017/2018 przyniósł ogromne zmiany. Starsi uczniowie, z klas IV-VII, 

zaczęli naukę w budynku gimnazjum. Funkcję dyrektora szkoły powierzono Ewie 

Marii Tuz. Placówce na dwa lata nadano nową nazwę: Szkoła Podstawowa  

im. Kunegundy Pawłowskiej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Trąbkach Wielkich. 

Grono pracowników szkoły powiększyło się o zatrudnionych w trąbkowskim 

gimnazjum. Od tej chwili wszelkie uroczystości i imprezy organizowane były wspólnie. 

Efektem były czołowe miejsca uczennic: Dominiki Kisickiej, Martyny Ziemian  

i Barbary Chudzik ze szkoły podstawowej i gimnazjum we wspomnianym już 

konkursie ”Przemalowujemy Dzieła Mistrzów”, a także sukces Jakuba Jasiaka  



w ogólnopolskim programie „Scratch kocha matematykę”. Agnieszka Płocke 

wywalczyła III miejsce w konkursie recytatorskim „Żołnierze Wyklęci”. 

  W czerwcu 2018 roku obchodzone było 10-lecie  prowadzonego w gimnazjum 

projektu PASH. Uroczystość  połączona została z Festynem Rodzinnym. 

  W kolejnym roku szkolnym nastąpiły pewne zmiany kadrowe. Ze szkołą 

rozstały się: Dorota Skiba, Ewa Wojewódka, Anna Wadowska, Wiesława Niedzielska, 

Anna Rozalewicz, Aleksandra Zawadzka i Patrycja Makarewicz. Kadrę zasiliły 

Wiesława Kowalska, Katarzyna Gmerek, Agnieszka Sondej-Fopka, Lucyna 

Olszewska, Małgorzata Kozera, Michalina Pawłowicz i KarolinaTrzebiatowska. 

  We wrześniu odwiedziła szkołę młodzież z partnerskiej gminy  Uehlfeld. 

  Hucznie obchodzono setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Na terenie szkoły odsłonięty został kamień z pamiątkowym napisem ufundowany 

przez klasę IV a. Szkoła przyłączyła się też do „Bicia Rekordu dla Niepodległej”, 

śpiewając 9 listopada „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym samym miesiącu świętowano 

Ogólnopolski  Dzień Praw Dziecka. Młodzież odwiedziła też stolicę, w której spotkała 

się z prezydentem Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą. 

  W marcu w ramach rewizyty do trąbkowskiej placówki zawitali rodacy  

z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.. Również w marcu miało 

miejsce historyczne wydarzenie: ostatni Bal Gimnazjalny. Natomiast ostatniego dnia 

maja odbył się pierwszy Bal Ósmoklasisty. W tym samym miesiącu młodzież 

odwiedziła Szkocję. 

  Zakończenie roku szkolnego było wyjątkowe, ponieważ żegnano ostatni rocznik 

gimnazjalistów oraz pierwszy uczniów ósmych klas. Absolwentami roku zostały: 

Helena Górska i Maria Brzózka. 

  Rok szkolny 2019/2020 przyniósł znaczne zmiany w składzie grona 

pedagogicznego. Ze szkołą rozstali się: Monika Chmielewska, Anna Puta-Kanarek, 

Krzysztof Gliński, Natalia Konarzewska, Barbara Morzydusza, Lucyna Rekowska, 

Dorota Jaszewska. W gronie powitano: Aldonę Bąkowską, Sabinę Ostrowską, Janinę 

Szmaglińską, Aleksandrę Kulas, Izabelę Fierek. 

  Uczniowie brali udział w wielu imprezach. Jedną z ważniejszych była wycieczka 

do Brukseli, podczas której zwiedzili europarlament. Uczestniczyli też w licznych 

konkursach, projektach oraz akcjach charytatywnych. 

  Od marca 2020 roku w związku z ogłoszonym w kraju  stanem pandemii nauka 

odbywała się online. Młodzież pojawiła się w szkole  jedynie na egzaminach 

ósmoklasisty oraz po odbiór świadectw. 

  Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się bez zakłóceń, choć z kładącym się na nim 

cieniem pandemii. 

 

 

Na podstawie kronik opracowała Kamilla Cieślak 


