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Tomasz Stach
uczeĕ I LO

Czasy szkoây podstawowej
kojarzĆ mi siċ przede wszystkim
z beztroskĆ i duīĆ iloğciĆ wolnego
czasu, który przeznaczaâem przede
wszystkim na zabawċ. Wtedy nie
przejmowaâem siċ zupeânie tym, co
na temat mojego postċpowania myğlĆ inni. Dziğ, wkraczajĆc w dorosây
ğwiat, nie mogċ sobie pozwoliý na
nieprzemyğlane zachowanie czy wâağnie dzieciċcĆ beztroskċ. Wydaje mi
siċ, īe szkolni koledzy i koleīanki
byli bardziej uczciwi i bezpoğredni,
im czâowiek starszy, tym bardziej
zwraca uwagċ na to, co mówi, co
mu siċ bċdzie bardziej opâacaâo,
a nie na szczeroğý.
Teraz nauka motywuje mnie
bardziej niī wczeğniej, poniewaī
wybierajĆc kierunek, na który poszedâem do liceum, uczċ siċ przede
wszystkim tego, co mnie interesuje.
Gdy byâem dzieckiem, juī w poâowie wakacji miaâem skompletowanĆ caâĆ wyprawkċ szkolnĆ i po
prostu nie mogâem doczekaý siċ
rozpoczċcia roku szkolnego. Teraz
zeszyty i podrċczniki kupujċ na
ostatniĆ chwilċ, a koniec wakacji
nie jest juī tak fajny. Oczywiğcie nie
chodzi o to, īe teraz juī nie lubiċ
szkoây, jednak nie jest to juī taka
frajda jak kiedyğ.
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Szkolne wspomnienia…

Bartosz Niewiejski

z MichalinkĆ i Maciusiem
pracuje w sklepie

Bardzo dobrze wspominam szkoâċ. Lubiâem do niej chodziý, choý nie
przeczċ, īe zdarzaâo mi siċ czasem
wagarowaý. Najbardziej w szkolne
mury przyciĆgali mnie znajomi, ale równieī nauka. Uwielbiaâem lekcje jċzyka
polskiego i to na nich zawsze uwaīaâem. Do rozpoczċcia roku szkolnego
przygotowywaâem siċ raczej na ostatniĆ
chwilċ. Zeszyty, podrċczniki, linijki czy
dâugopisy kupowaâem dopiero parċ dni
przed, jednak nie oznaczaâo to wcale,
īe nie chciaâem wróciý do szkoây.
Rozpoczċcie wyglĆdaâo co roku
tak samo - châopcy ubrani w garnitury,
dziewczyny w granatowe spódniczki
i biaâe koszule, odbywaâ siċ uroczysty
apel, podczas którego przemawiaâ dyrektor, a nastċpnie rozchodziliğmy siċ
do klas, gdzie wychowawcy przedstawiali nam plan lekcji na najbliīsze tygodnie. W dzisiejszych czasach moīna
zauwaīyý, īe uczniowie nie przykâadajĆ
juī zbyt duīej wagi do stroju, na inauguracjċ potraÀĆ przyjğý w za krótkich
spódniczkach, poszarpanych dīinsach
lub plaīowych spodenkach.
Nie mogċ narzekaý na wyposaīenie swojej szkoây, jednak nie ma co
porównywaý z tym, do czego majĆ
dostċp dzieciaki dziğ. U nas nikt nie
myğlaâ o komputerach, prezentacjach
multimedialnych czy nowoczesnych
maszynach na przykâad na fizyce
czy chemii.
Uwaīam, īe 300 zâotych na wyprawkċ szkolnĆ nie jest potrzebne,
poniewaī rodzice i tak otrzymujĆ juī
dodatek 500 plus. Zamiast pieniċdzy
szkoâa powinna zapewniaý darmowe
podrċczniki, zeszyty i dâugopisy.

Jan Kaâuīny
emeryt

Choý teraz nie jestem juī na
staâe w Ostrzeszowie, to do szkoây
uczċszczaâem wâağnie tutaj. Bardzo
miâo wspominam tamte czasy. Mieszkaâem niedaleko ostrzeszowskiej rozlewni i byâem uczniem szkoây numer 2.
W szkole uwielbiaâem siċ bawiý, ğlizgaý
na ğlizgawce, goniý z kolegami.
Nie pamiċtam juī teraz, który
przedmiot byâ moim ulubionym, choý
stawiaâbym na geograÀċ, która interesuje mnie do dziğ. Szkoâa sama w sobie byâa kiedyğ zupeânie inna niī dziğ.
Uczniowie darzyli o wiele wiċkszym
szacunkiem swoich nauczycieli. Gdy
my spotkaliğmy na ulicy swojego profesora, to, nawet gdyby byâ to piĆty raz
tego samego dnia, zawsze grzecznie
mówiliğmy „dzieĕ dobry”. Dziğ mâodzi
kompletnie siċ tym nie przejmujĆ, udajĆ, īe nie widzĆ, odwracajĆ gâowċ lub
wrċcz przeciwnie, patrzĆ prosto w oczy,
tak jakby oczekujĆc, īe to nauczyciel
jako pierwszy siċ przywita.
Wyposaīenie szkolne byâo, wedâug mnie, dobre. Miaâem elementarz,
nie byâo innych niepotrzebnych podrċczników, przez caâĆ podstawówkċ
korzystano z tych samych ksiĆīek.
Dziċki temu nikt nie miaâ problemów,
by je zdobyý, a i pieniċdzy nie trzeba
byâo zbyt duīo wydawaý.
Jak wiċkszoğý uczniów, nie cieszyâem siċ na rozpoczċcie roku szkolnego.
Gdy koĕczyây siċ wakacje, wszyscy
wiedzieliğmy, īe skoĕczy siċ beztroska i wolnoğý. Ostatnie dni wolnego
spċdzaâem zawsze na ostrzeszowskim
basenie z kolegami i koleīankami.

Barbara
Wojciechowska-üwirko
nauczyciel historii

Jestem absolwentkĆ Szkoây Podstawowej nr 2, potem mojego ukochanego „Curie”. Moje wspomnienia
z tego okresu jajo uczennicy sĆ arcypozytywne. Te z czasów studenckich
teī sĆ bardzo pozytywne. Jednak najwiċcej wspomnieĕ szkolnych wiĆīe
siċ z mojĆ pracĆ, wszak 42 lata byâam
nauczycielem historii, wiedzy o spoâeczeĕstwie, a w ostatnich latach takīe
jċzyka polskiego.
Szkoâa to okreğlona grupa ludzi,
taki rodzaj tandemu, w którym gâówne
role grajĆ nauczyciele i uczniowie. Ich
wzajemna akceptacja, zrozumienie,
a przede wszystkim przyjaĩĕ i okreğlenie ról, jakie w szkole peâniĆ, sĆ
najwaīniejsze. Zawsze mówiċ, chociaī
to brzmi trochċ patetycznie, ale gâċboko szczerze, īe praca nauczyciela
to najcudowniejsza praca na ğwiecie,
wiċc skoro tak jest, to moje wspomnienia szkolne, zarówno te uczniowskie,
jak i nauczycielskie, sĆ tylko i wyâĆcznie cudowne.
Pracowaâam caâe īycie w SP nr 1.
Obwód szkoây obejmowaâ ğrodowisko ekonomicznie doğý sâabe, dlatego bardzo siċ cieszċ z wprowadzenia
dodatku 300 zâ na szkolny start. Dla
tych rodzin, które nie sĆ zbyt zamoīne, jest to bardzo dobre rozwiĆzanie.
Oby tylko byây to pieniĆdze przeznaczone rzeczywiğcie na cele szkolne
i tutaj mam obawy, īe nie zawsze tak
bċdzie, podobnie myğlċ o 500 plus.
Natomiast jeīeli to dotyczy wszystkich
uczniów, to w jakimğ sensie niektórych
to obraīa. Uwaīam równieī, īe takie
rozdawnictwo publicznych pieniċdzy
nie jest do koĕca dobrym posuniċciem
obecnie rzĆdzĆcych.

Halina Janecka
emerytka

Lata szkolne to byâ dla mnie najfajniejszy czas. Moīe nie podstawówka,
ale kolejne etapy jak najbardziej. Tak
siċ zâoīyâo w moim īyciu, īe przerwaâam naukċ i bardzo chciaâam skoĕczyý
szkoâċ. Kontynuacjċ edukacji rozpoczċâam dopiero po dziesiċciu latach od jej
zaprzestania. Byâam juī dorosâĆ osobĆ,
matkĆ i te godziny spċdzone w klasie
lekcyjnej byây dla mnie swego rodzaju
odpoczynkiem i wytchnieniem od trudów īycia codziennego. OtaczajĆcy
mnie uczniowie dawali mi mnóstwo
motywacji i werwy do dziaâania. Jeden z moich profesorów powiedziaâ
kiedyğ - „Zobaczcie, ta kobieta ma
dziesiċcioletniĆ przerwċ, program siċ
wiele razy zmieniâ, a ona jest lepsza
od was” - te sâowa do dziğ napawajĆ
mnie dumnĆ.
Nie pamiċtam juī, jak wyglĆdaây
dokâadnie moje przygotowania do
rozpoczċcia roku szkolnego. Wiem,
īe bardzo ciċīko byâo zdobyý odpowiednie podrċczniki - nowe byây bardzo
drogie, natomiast uīywane rozchodziây
siċ jak ğwieīe buâeczki. Staraâam siċ
jednak byý zawsze przygotowana,
mieý wszystkie ksiĆīki i inne wyposaīenie.
Program 300 zâ na wyprawkċ
szkolnĆ jest bardzo potrzebny. Dla
rodzin ubogich, mniej zamoīnych,
wielodzietnych, odpowiednie wyposaīenie dzieci do szkoây jest bardzo
kosztowne. Dziċki dodatkowym pieniĆdzom nie obciĆīamy tak swojego
budīetu domowego, a i dzieciom nie
trzeba odmawiaý, gdy spodoba im
siċ jakiğ zeszyt lub piórnik. Uwaīam
jednak, īe przyznawanie takiego dodatku powinno byý uzaleīnione od
dochodu i dzietnoğci - nie powinien
byý on dla kaīdego.

