WYWIAD Z ABSOLWENTKĄ NASZEJ SZKOŁY PANIĄ ANIĄ Ł.
Jest Pani absolwentką naszej szkoły. Jesteśmy ciekawi, jak kiedyś wyglądała nasza
szkoła. Może nam Pani opowiedzieć?
W mojej pamięci pozostał obraz miłej i przyjaznej szkoły.
Do dziś pamiętam salę od przyrody, w której były szafy, a w nich do naszej
dyspozycji
m.in. elementy skał czy minerałów, które zawsze nas
interesowały. W holu szkoły było miejsce, gdzie zawsze wystawione były
nasze prace plastyczne czy różnego rodzaju artykuły. Często zwracaliśmy
uwagę również na tablice upamiętniającą patronów szkoły, przy której zawsze
stały kwiaty. W tym miejscu robione były zdjęcia klasowe, które mam do
dzisiaj.
Mile wspominam także sklepik, który znajdował się na parterze i kolejki do
niego na każdej przerwie.

W której sali miała Pani zajęcia, jakich przedmiotów się Pani uczyła?
Moją salą była sala numer 54. Moją wychowawczynią była najpierw Pani
Krystyna Skrodzka, natomiast później Pani Małgorzata Sułkowska-Gaweł.
Pani Małgorzata uczyła nas przyrody; i to właśnie w mojej sali zdobywałam
cenną wiedzę na ten temat. Na parterze zawsze uczyliśmy się języka
polskiego, natomiast na pierwszym piętrze matematyki.

Którego ze swoich nauczycieli wspomina Pani najmilej?
Najmilej wspominam Panią Danutę Łabędzką, która była nauczycielką
wychowania fizycznego. Nauczyliśmy się od niej dyscypliny i wiedzy na temat
aktywności fizycznej. Każdemu poświęcała swoją uwagę, była surowym
nauczycielem, ale nauczyła nas tego, że nigdy nie można lekceważyć żadnego
przeciwnika. Często graliśmy w koszykówkę, co sprawiało, że z przyjemnością
chodziliśmy na lekcje wf-u.

Każde miejsce, każdy człowiek zostawia w nas swój ślad. Co w Pani zmieniły lata
spędzone w naszej szkole?
Lata spędzone w szkole nauczyły mnie przede wszystkim systematyczności i
świadomości, że nauka się opłaca. Nie znam uczniów, którzy nie lubili
otrzymywać wyróżnień, wszyscy chcieli być doceniani. Zawsze z dumą
odbieraliśmy nagrody na apelach, w postaci ciekawych książek, które
potwierdzały nasze wysokie osiągnięcia w nauce.

Czy utrzymuje Pani kontakty z kolegami/koleżankami ze szkolnej ławy?

Dużo osób z mojej dawnej szkoły mieszkało na osiedlu Kosmonautów,
dlatego fakt, że nadal mieszkam na tym osiedlu, sprawia, że często widuję się
z kolegami/koleżankami z tamtych lat. Z kilkoma nawet kontynuuję swoja
naukę na studiach, co sprawia, że jeszcze bardziej utrwalamy naszą
znajomość.

Czy nauka w szkole podstawowej dała Pani dobrą podstawę do dalszego kształcenia?
Szkoła podstawowa zapoczątkowała pasje i chęć zdobywania wiedzy. Ciekawe
zajęcia kształtowały także charakter. Lata te były dobrym startem w kolejne
etapy edukacji szkolnej, ale także mile spędzonym czasem, dzięki któremu
poznałam ciekawych ludzi, z którymi utrzymuje kontakt do dziś.

Czym różni się dzisiejsza szkoła, od tej, zapamiętanej przez Panią?
Z

pewnością zmienili się nauczyciele, wyremontowane i czyste korytarze oraz
sale zachęcają do wejścia. Dobrze przystosowana sala gimnastyczna sprawia,
że aż chce się znów założyć sportowe ubrania i zacząć ćwiczyć.
Życzę każdemu, kto rozpoczyna swoja naukę właśnie w tej szkole, aby
spędził takie same miłe chwile i poznał takich wspaniałych nauczycieli jak ja.
Warto pamiętać, że znajomości w tych latach często bardzo długo trwają, a
wrażliwość na drugiego człowieka warto kształtować od najmłodszych lat.

