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70 lat temu na Łąkowej...

Wiosną 1945 roku ucichły
wystrzały karabinów i
wybuchy bomb. Po wojnie
zostały pogorzeliska i gruzy.
W opuszczonych dotąd
domach zaczęły zapalać się
światła. W ocalałych
murach szkoły przy ul.
Łąkowej zaczęły gromadzić
się polskie dzieci. Początki
były trudne. Dzięki
odważnym ludziom
placówka tętniła coraz
większym życiem.
Pierwszymi nauczycielami
byli Stefan Pucułyk i
Aleksandra Krzyszkowska-
Patynowa. Aby zapewnić
rozwój szkoły trzeba było
najpierw stworzyć minimum
warunków do nauki
młodzieży. Mieszkańcy
Gdańska zamiast pióra brali
łopaty do ręki. W
początkowym okresie
nauki, do klas dostawało się
świeże kwietniowe
powietrze, a to z bardzo
prostego powodu - nie było
ram okiennych. W sali
gimnastycznej jeszcze
przez rok stacjonowały
wojskowe konie. Do
wszystkich zakątków 
szkoły docierał ich zapach,
a wraz z nim bakterie.
Dopiero po dłuższym czasie
oczyszczono salę i oddano
do użytku. W ówczesnej
placówce brakowało
podstawowego sprzętu,
więc organizowano zbiórki.
Wojsko wspierało naszą
szkołę m.in. podarowali nam
swoje szafy. 

W  ławkach siedzieli pierwsi
uczniowie, którzy różnili się
wiekiem. Większość z nich
nie znała języka ojczystego.
W maju i czerwcu
prowadzono naukę
przygotowującą dla
młodzieży w dwóch
klasach. Zaczęto od śpiewu.
Trzeba było wzmocnić  w
uczniach uczucia
patriotyczne. W czerwcu
dzieci w białych bluzkach i
czerwonych spodenkach
wzięły udział w pochodzie,
uzyskując pierwszą
pochwałę od władz
szkolnych i tzw. ludu. We
wrześniu 1945 roku
rozpoczął się nowy rok
szkolny. Praca została już
rozdzielona na grono
pedagogów, w skład którego
wchodzili: kierownik szkolny
Stefan Pucułyk, Wiktoria
Gniadówna, Halina
Grubianka, Józefa Solarska,
Aleksandra Krzyszkowska-
Patynowa, Franciszek
Kutyna i Zofia Smolińska.
343 uczniów
zgromadzonych w 7
klasach przywitało nowy rok
szkolny. Mieli oni do
dyspozycji 10 sal
lekcyjnych.

W marcu uczczono pamięć
Tadeusza Kościuszki
organizując historyczny
poranek, zaś 24 marca
pogadankami
przypomniano młodzieży o
Tadeuszu Kościuszce w
związku z rocznicą
Insurekcji
Kościuszkowskiej, czyli
powstania. 9 kwietnia
uczniowie obchodzili
uroczyście rocznicę
wyzwolenia Wybrzeża.
Koniec roku szkolnego
nastąpił 29 czerwca 1946
roku. Kolejny rok szkolny
rozpoczął się we wrześniu
tego samego roku.
Placówkę wówczas
prowadziło 7 etatowych
nauczycieli. Szkoła 
bardzo potrzebowała
pomocy naukowych.
Organizowano
przedstawienia, a zebrane

pieniądze przeznaczono
właśnie na zakup tychże
pomocy. Wykorzystywano
też poniemieckie pomoce,
pieczołowicie zbierane
przez woźnego Mariana
Datę. W roku szkolnym
46/47 uczniowie byli na
licznych wycieczkach.
Jednocześnie
systematyczną pracę
zaczęły organizacje
szkolne, a najważniejszą z
nich była PCK (Polski
Czerwony Krzyż). Dnia 20
grudnia zorganizowano
Gwiazdkę, na której
rozdawano upominki
ufundowane przez Komitet
Rodzicielski. W maju został
urządzony uroczysty
poranek dla uczczenia
rocznicy zwycięstwa. 27
czerwca zakończył się
drugi rok szkolny. Trzeci
rok rozpoczął

się we wrześniu 1947 roku.
Nowym kierownikiem
szkoły został Czesław
Łagajski. 26 grudnia
samorząd szkolny
zorganizował Choinkę
Szkolną. W kwietniu
młodzież uczciła Święto
Lasu, wyjeżdżając do
pobliskiej wsi posadzić
nowe drzewa. W maju
została przygotowana
akademia z okazji
majowego święta. W szkole
wówczas prężnie działały
takie organizacje, jak: PCK,
SKO i Harcerstwo.
Zakończenie roku
szkolnego miało miejsce w
czerwcu 1948 roku, a
wyniki nauczania były
lepsze niż w poprzednim. 
                 

Mateusz Biedka

Przygot. do zakończenia roku szkolnego Arch. szkolne
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Z pasją przez życie

Wiele lat pracuje Pani
w tej szkole. Co
zmieniło się przez te
lata?

Budynek szkoły został
wyremontowany i
zbudowano boisko
szkolne. Najbardziej
zmieniły się pomoce
dydaktyczne -
przybyło  komputerów
i tablic
multimedialnych.

Jakie zmiany
pozytywne, a jakie
negatywne zauważyła
Pani w czasie pracy w
szkole?

Z pozytywnych, to na
pewno wygląd szkoły
oraz lepszy i szybszy
dostęp do wiedzy. Zaś
do negatywnych zmian
zaliczyłabym
wzrastający
brak uprzejmości
dzieci wobec osób
starszych.

Jacy według Pani byli
uczniowie kiedyś, a
jacy są teraz ? 

Teraz dzieci potrafią
lepiej obsługiwać
urządzenia
elektroniczne. Kiedyś
był ograniczony
dostęp do sprzętów
tego rodzaju. 

A jakie są dawne i
współczesne
problemy nauczycieli?

Nauczyciele zawsze
mają problemy

z zachęcaniem dzieci
do nauki i pewnie
będzie już tak
zawsze, ale trzeba
ciągle próbować.
Niegdyś nauczyciele
mieli problem z
dostępem do
urządzeń
technicznych. Teraz
nauczyciele muszą
dokształcać się w
obsłudze
nowoczesnych
urządzeń.

Ile lat uczy Pani w
szkole i czy to
pierwsza szkoła w
której pani pracuje? 

W tej szkole pracuję 
już około  31 lat.
Wcześniej
pracowałam w
przedszkolu. 

Czy praca w szkole
podobała się Pani
bardziej jak zaczynała
pani w niej pracować
czy teraz?

Lubię pracować

w szkole. Jak byłam
młodsza miałam
więcej siły, ale mniej
doświadczenia.
Natomiast teraz mam
więcej doświadczenia,
a sił niestety mniej. 

Czy jakaś klasa lub
dziecko zapadło Pani
głęboko w pamięci? 

Wszystkie dzieci i
klasy, które uczę i
uczyłam bardzo lubię i
o wszystkich staram
się pamiętać.

Czy w czasie pracy w
szkole zdarzyło się coś
co utkwiło Pani w
pamięci?

Było naprawdę dużo
sytuacji, ale jedną
szczególnie pamiętam.
Lata temu dziecko
włożyło głowę
pomiędzy podpórką a
siedzeniem. Pan
Henryk musiał
zdemontować krzesło,
ponieważ nie można
było wyjąć głowy.

Czy podoba się Pani
praca w tej szkole?

Bardzo lubię pracować
w tej szkole i nigdy nie
pomyślałabym o
zmianie pracy. Zawsze
panowała tu
fantastyczna
atmosfera.

Zdarzyło się Pani
spotkać uczniów,
którzy ukończyli tę
szkołę?

Dzieci z mojej klasy,
które mają już prawie
38 lat, bardzo miło
wspominają czasy, jak
ich uczyłam. Czasami
spotykamy się na ulicy
przez przypadek i miło
rozmawiamy. Często
też spotykam
absolwentów z innych
klas, którzy również
bardzo mile
wspominają minione
czasy. 

Michał Turbiarz

W każdej szkole
jest zawsze ktoś
kto łączy
pokolenia i zna
wiele ciekawych
opowieści ze
szkolnych ławek. 
W naszej szkole
takim
nauczycielem jest
P. Ilona
Moszczyńska, z
którą rozmawiał
Michał Turbiarz.

P. Ilona Moszczyńska Michał Turbiarz
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Okiem absolwentki
Jak wyglądało życie
w okresie kiedy pani
chodziła do szkoły?

Patrząc z perspektywy
dziecka było fajnie. Do
szkoły miałam blisko,
gdyż mieszkałam w
tej dzielnicy. Dzieci
były bardziej
samodzielne, a po
ulicach jeździło mniej
samochodów.

Jak wyglądało życie
dawniej, kto uczył, jakie
były przedmioty? Na te
i na wiele innych
tematów
z Panią Marzeną
Krygier - absolwentką
naszej szkoły
rozmawia Maciej.

Jaką Pani odczuwa różnice między rokiem 1979 a 2015?
W tej chwili mamy wolność słowa i większą dostępność do zdobywania wiedzy. Informacje były ocenzurowane (kontrolowane
przez władze). To był okres stanu wojennego i przemian politycznych. W czasie zamieszek, na początku lat 80-dziesiątych,
szkoła czasami była zamknięta. Zdarzało się, że szyby w klasach były powybijane. Był to okres kiedy stało się w kolejkach po
żywność, a tzw. „kartki” były na wszystko: mięso, masło, a nawet buty. Po sprzęt AGD trzeba było stać w kolejkach dniami i
nocami. Książki były przekazywane z roku na rok, a w tej chwili każdy może kupić nową książkę. Lekcje w szkole trwały
sześć dni w tygodniu, tylko niedziele były wolne. Mieliśmy mniej wolnego czasu  niż teraz mają moje dzieci. Organizowane były
akcje w ramach czynów społecznych np.: sprzątanie najbliższej okolicy, jeździliśmy do ZOO sprzątać tereny wokół klatek dla
zwierząt, sadziliśmy drzewka w Sopocie, zbieraliśmy makulaturę całymi klasami. Był to okres, w którym dzieci po przez pracę
uczyły się szacunku do tego co nas otacza, do samych siebie i do ludzi.

Niedawno dzieci z naszej szkoły wyjechały na zieloną szkołę do Schodna i były na obozie szkoleniowym dla młodych
liderów w Karkonoszach. Gdzie wyjeżdżała pani na wycieczki klasowe?
Na wycieczki wyjeżdżaliśmy w góry. Przeważnie były one kilkudniowe. Ja byłam na dwóch takich wycieczkach i pamiętam, że
spaliśmy w schroniskach młodzieżowych i chodziliśmy po górach. 

Jakie były przedmioty w klasach 1-3 i 4-8? 
Szkoła się nieco zmieniła, zmieniły się też przedmioty i system oceniania. Najniższą oceną była 2, a najwyższą 5. W klasie
pierwszej była ocena ogólna ze sprawowania i jedna ocena z nauki. W klasie 2 i 3 na świadectwie pojawiły się przedmioty: j.
polski, matematyka, środowisko, plastyka, praca-technika, kultura fizyczna i muzyka. W klasach starszych była biologia, j.
rosyjski, fizyka, geografia, astronomia  i chemia.

Który  z nauczycieli dał się najbardziej zapamiętać?
Pani Susmarska była wymagająca i konsekwentna. Większość uczniów trochę się jej ,,bała'' bo wymagała. Nauczyła nas
bardzo dobrze matematyki. Na zajęcia dodatkowe w 8-mej klasie musieli chodzić wszyscy, według zasady: ,,Bo ty sobie
utrwalisz, a ty się czegoś nauczysz'' i nie było wyjątków. To była nauczycielka, którą pamięta się przez długie lata. Teraz mogę
powiedzieć, że to dzięki niej zdałam egzaminy wstępne z matematyki, gdyż jako jedyna wierzyła w to, że dam radę je zdać. 
Pani Lula uczyła nas geografii przez dwa lata. Była naszą wychowawczynią w VI i VII klasie. To było nasze okno na świat. Pani
Burtan uczyła nas chemii i fizyki, a czasami muzyki. To była pani, do której można było pójść i porozmawiać o swoich
problemach, wysłuchiwała wszystkich. Była wymagająca ale ,,ciepła i dostępna''. Jeździła z nami na wycieczki i była dobrym
opiekunem.

Czy mogła by mi Pani powiedzieć, co robiło się w czasie wolnym od szkoły?
W czasie wolnym od zajęć szkolnych dużo czasu spędzaliśmy na podwórku. Wtedy kiedy chodziłam do szkoły nie było:
komputerów, Internetu i konsol do gier. Czas spędzało się na boisku szkolnym i placach zabaw między blokami, albo
chodziliśmy na stadion żużlowy GKS. W telewizji były tylko dwa kanały, a w programie kilka programów dla dzieci i
dziesięciominutowa dobranocka. Od czasu do czasu chodziło się do kina na: poranki albo na filmy dla młodzieży. Na podwórku
graliśmy w piłkę, w zbijaka, dwa ognie, bawiliśmy się w podchody i chowanego. Pamiętam, że jak byłam mniej więcej w twoim
wieku to były takie ,,akcje'' z kościoła dotyczące pomocy starszym i samotnym ludziom. Zgłaszaliśmy się z koleżankami i kilka
razy w tygodniu popołudniami szło się do takich osób zrobić zakupy, posprzątać i porozmawiać. Poza zabawą na podwórku
każdy miał obowiązki, przynajmniej ja takie miałam. Musiałam opiekować się młodszą siostrą, posprzątać i wyjść z psem.

Czy przypomina Pani sobie jakieś przygody w szkole?
Moja klasa składała się z dziewięciu dziewczynek i jedenastu chłopców, byliśmy naprawdę fajną klasą. Pamiętam, kiedyś
chłopcy wymyślili sobie zawody kto przeskoczy przez największą liczbę złączonych ławek. Ale po dostawieniu piątej lub szóstej
ławki Paweł skoczył na ostatnią i pękła na pół. Konsekwencją tego było wezwanie mamy Pawła do szkoły i zapłata za
zniszczoną ławkę. Pamiętam kiedyś, to była jesień mieliśmy akcję sprzątania liści na boisku. Chłopcy wykopywali doły i
zakopywali liście. Jeden  z chłopców, brat mojej koleżanki wykopał ludzki szkielet, który wylądował na drzewie. Chłopcy byli
przerażeni jak wykopali te kości, nie wiem czy nauczyciele o tym się dowiedzieli. Potem poznaliśmy historię naszej szkoły.
Dowiedzieliśmy się, że w czasie wojny był tutaj szpital, a na boisku – szpitalny cmentarz.

Dziękuję za rozmowę.
Maciej Krygier

Tarcza sz.

W górach

Zb. pryw.

Zb. pryw.
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Nauczyciele w krzywym zwierciadle

I miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce

Stare polskie porzekadło mówi "jak Cię widzą, tak Cię piszą", co oznacza, że ludzi ocenia się po ich
wyglądzie i po zachowaniu. No właśnie, ciekawe jak nauczyciele są widziani przez uczniów? Chcecie
się dowiedzieć? Proszę bardzo! Z okazji 70-tej rocznicy powstania naszej szkoły, Redakcja Szkolnych
Faktów postanowiła zorganizować konkurs na karykaturę nauczyciela. Uczestnikami konkursu byli
uczniowie klas starszych. Wpłynęło wiele prac, a na ogniu uczniowskich ołówków znalazło się wielu
nauczycieli. Komisja konkursowa oceniała prace pod względem podobieństwa do rysowanej osoby,
wyobraźni oraz inwencji twórczej. Czy zgadniecie kogo przedstawiają karykatury?

Laura Stefanowska

Zuzanna Zawistowska

Paweł Janiak

Julia Borkowska


