Z okazji 60 rocznicy istnienia szkoły przeprowadziliśmy wywiad z Panią Katarzyną
Konieczny.
1) Dzień dobry! W jakich latach chodziła Pani do naszej szkoły?
Dzień dobry. Do szkoły podstawowej chodziłam w latach 1985 – 94. Wówczas szkoła nosiła nazwę:
imienia PPR – Polskiej Partii Robotniczej.
2) Kto był Pani ulubionym nauczycielem?
Nie miałam jednego ulubionego nauczyciela, było kilku, których lubiłam. M. in. wychowawczynie
z pierwszej i trzeciej klasy.
3) Czy któryś z Pani nauczycieli dalej uczy w tej szkole?
Większość nauczycieli już nie uczy w naszej szkole. Gdy byłam w VIII klasie, przyszła do nas nowa
nauczycielka języka polskiego, która uczy do dzisiaj. Jest to Pani Jolanta Dąbrowska. W którejś
klasie uczyła mnie plastyki Pani Jolanta, obecnie pełni funkcję pedagoga. Pozalekcyjne zajęcia nauki
gry na flecie prowadziła Pani Janina Płonka. W szkole uczy jeszcze dwóch nauczycieli z moich
szkolnych lat - Pani Danuta Pilot i Zenobia Januszewska. Jednak obie Panie nigdy mnie nie uczyły.
4) Kto był Pani wychowawcą i czego uczył?
Miałam kilku wychowawców. W pierwszej klasie Pani Zofia Śnieżek, w drugiej Pani Feichauer,
w trzeciej Pani Rejdak. Natomiast od IV do VIII klasy moją wychowawczynią była Pani Krystyna
Siepiela, która uczyła matematyki w sali 22.
5) Jaki był Pani ulubiony przedmiot, a jakiego Pani nie lubiła?
Moje ulubione przedmioty to te, które związane są z przyrodą: tj. biologia, chemia, geografia,
natomiast nie lubiłam historii. Biologię i chemię wykładała Pani Ewa Halska, a geografię Pani Ewa
Ślusarczyk, natomiast historię Pani Pasierb.
6) Kto był Dyrektorem?
Dyrektorką w tym czasie była Pani Janina Machnicka (nauczycielka matematyki) a zastępcą Pani
Anna Bijok (polonistka). W późniejszych latach dyrektorką została Pani Anna Miśków
(nauczycielka języka rosyjskiego), zastępcą moja wychowawczyni – Krystyna Siepiela
(nauczycielka matematyki).
7) Co się zmieniło w naszej szkole?
W naszej szkole zmieniło się wiele, wygląd szkoły wewnątrz, na zewnątrz, otoczenie szkoły.
Wokół szkoły znajdowała się długa bieżnia, piaskownica do skoków w dal, w miejscu Orlika było
asfaltowe boisko do piłki nożnej a przy ulicy znajdowało się boisko do tenisa ziemnego. Z tyłu
szkoły, na miejscu obecnego placu zabaw, był wyasfaltowany plac, gdzie odbywały się zbiórki.
Znajdowała się tam klapa – prawdopodobnie było to wejście do schronu.
Przy szkole znajdował się ogródek warzywny, którym opiekowali się również uczniowie. Z warzyw
korzystały panie kucharki ze szkolnej kuchni. Tylne wejścia do szkoły posiadały przybudówki,
których obecnie nie ma. Schody na wprost basenu posiadały zamknięte kraty i nie można nimi było
wchodzić do góry. Tam, gdzie obecnie znajduje się gabinet pani psycholog i pedagog, mieściły się

gabinety higienistki i dentystki. Każdy uczeń miał na bieżąco sprawdzane i naprawiane zęby.
Wszystkie szatnie były zamknięte, a klucze miała szatniarka – Pani Lakfa.
Oczywiście nie było przedszkola, które obecnie znajduje się na parterze. Natomiast w sali 25, przez
jakiś czas, była zerówka, Na piętrze nie było również salki korekcyjnej. Po płaskim dachu
przechodziło się do pomieszczenia nad salą gimnastyczną, w której urzędowali harcerze.
8) Jakie Panie uczyły na świetlicy?
Na świetlicy pracowała Pani Danuta Wielgus. Na długiej przerwie rozdawane było mleko. Każdy
mógł przyjść i się napić.
9) Czy były obowiązkowe mundurki?
Tak, mundurki były obowiązkowe, ale tylko trzy, cztery lata. Potem zostały wycofane i nikt ich nie
nosił.
10) Jakie były metody nauczania?
Podobnie jak dzisiaj, choć nie było tylu wycieczek, wyjazdów np. nocy naukowców, wycieczek
tematycznych, które obecnie są organizowane. Pisaliśmy wypracowania z różnych przedmiotów.
Pozyskanie wiedzy było trudniejsze, nie było Internetu, telefonów komórkowych, więc informacji
szukaliśmy w bibliotekach, w encyklopediach i innych książkach.
Czasem, jak ktoś rozłościł nauczyciela, to zdarzały się niezapowiedziane kartkówki. Dlatego, gdy
nauczyciel był w klasie, to panowała zazwyczaj cisza. Na niektórych lekcjach były wyświetlane
slajdy dobrane tematycznie do lekcji.
11) Czy były organizowane jakieś zabawy i imprezy?
Na pewno nie było ich tyle co dzisiaj. Czasem były dyskoteki w świetlicy. Pamiętam wybory miss
szkoły, zawody sportowe. W młodszych klasach odbywały się zabawy karnawałowe.
Na zakończenie szkoły organizowany był komers w sali gimnastycznej.
12) Czy był sklepik szklony?
Tak, oczywiście był sklepik na ostatnim piętrze, w rogu, przy sali do geografii. Nawet sprzedawałam
w nim. Pamiętam, jak zawiesiłyśmy w nim czerwone zasłonki, a któraś z pań sprzątaczek zawsze
nam „dogryzała”, że to partyjne firaneczki. Oczywiście śmiałyśmy się z tego z koleżankami.
13) Ile było równoległych klas?
Równoległe klasy były tylko dwie. Czasami bardziej liczne, zdarzały się nawet około 30 osobowe.
14) Czy w szkole były jakieś niebezpieczne wypadki?
Tak, czasem ktoś z kimś się pobił, złamał nogę lub rękę. Pamiętam takie zdarzenie, gdy w jednej
z szatni był zamknięty duży pies, który pogryzł Panią Dyrektor i jeszcze kogoś.
15) Czy były zajęcia dodatkowe?
Tak, były zajęcia wyrównawcze, był SKS, były zajęcia gry na flecie. Pamiętam też, że pod salą
gimnastyczną, po lewej stronie odbywały się zajęcia gry na pianinie.

Pan Śnieżek miał na samym dole pomieszczenie z nartami i organizował zimą wyjazdy na narty.
Była harcówka. Pan Bijok prowadził lekcje nauki języka niemieckiego. Ale to już odbywało się, gdy
byłam w starszych klasach.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że mogłam opowiedzieć Wam kawałek historii naszej szkoły.
Życzę powodzenia i dalszych sukcesów.

