WYWIAD Z ABSOLWENTKĄ NASZEJ SZKOŁY

Jest pani absolwentką naszej szkoły. Jesteśmy ciekawi, jak kiedyś wyglądała nasza
szkoła. Może nam Pani opowiedzieć?
Kiedy kończyłam SP nr 65 w tym samym budynku znajdowało się Gimnazjum
nr 9. Wiem, że teraz jest tam przedszkole. Szkoła była miejscem nauki, ale
kojarzy mi się także z pierwszymi przyjaźniami, jakie nawiązałam w tej
placówce. Zajęcia w klasach I – III odbywały się na II piętrze. Do dziś
pamiętam ściany, które pomalowane były w postaci bajek. Na niższych
piętrach zajęcia miały starsze klasy.

W której sali miała Pani zajęcia, jakich przedmiotów się Pani uczyła?
Pamiętam, że zajęcia z matematyki miałam w sali nr 37, bo był to mój
ulubiony przedmiot. Uczyłam się też angielskiego, polskiego, religii i historii.
Dodatkowo można było uczęszczać na wychowanie do życia w rodzinie.

Którego ze swoich nauczycieli wspomina Pani najmilej? Dlaczego?
Bardzo miło wspominam swoją pierwszą wychowawczynię w nauczaniu
początkowym, panią Marię Szymkowiak. Była nie tylko nauczycielką, ale
także wzorem i bardzo ciepłą, przyjazną osobą.

Każde miejsce, każdy człowiek zostawia w nas swój ślad. Co w Pani zmieniły lata
spędzone w naszej szkole?
Trudno powiedzieć. Szkoła podstawowa to pierwsze miejsce, w którym
zaczyna się przygoda z edukacją. Na pewno nauczyła mnie pracy i
systematyczności. Rozbudziła we mnie zapał do dalszej nauki i ciekawość
świata.

Czy utrzymuje Pani kontakty z kolegami/koleżankami ze szkolnej ławy?
Niestety, bliskich stosunków przez tyle lat nie udało się utrzymać, ale zawsze
miło jest spotkać kogoś na osiedlu i wymienić kilka zdań.

Czy nauka w szkole podstawowej dała Pani dobrą podstawę do dalszego kształcenia?
Wydaje mi się, że tak. Nigdy nie miałam problemów z nauką, a wiadomo, że
podstawy są bardzo ważne, by móc dalej się rozwijać.

Czym różni się dzisiejsza szkoła od tej, zapamiętanej przez Panią?
Tak, jak już wspomniałam, teraz obok SP 65 znajduje się przedszkole, a
wcześniej było gimnazjum. Szkoła rozwija się wraz z duchem czasu i stawia
teraz na nowe technologie. Uczniowie mają dostęp do tablice interaktywnej i
mają okazję programować robota. Jeżeli chodzi o atmosferę, to myślę, że jest
niezmiennie przyjazna.

