
 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Gniadek – klasa 8b 

Wanda Gniadek - Babcia 

 

 

Babciu, jestem bardzo ciekawy jak wyglądała szkoła za Twoich czasów kiedy byłaś w moim 

wieku? Czy możesz mi opowiedzieć co zapamiętałaś najlepiej ze swoich szkolnych lat? 

 

Pamiętam, że była w szkole sala gimnastyczna, ale niestety wtedy nie było tam żadnego 

sprzętu. Jedynie w lato graliśmy na boisku w piłkę nożną i w dwa ognie. W szkole nie było 

również toalet, żeby z nich skorzystać trzeba było wyjść na dwór. 

 

A jak wyglądały wtedy sale lekcyjne? 

Pewnie bardzo podobnie jak dzisiaj...też były ławki i krzesła. 

 

Chciałem Cię zapytać jak wyglądały posiłki w dawnej szkole? 

Niestety wtedy nie było w szkole stołówki, ani żadnego sklepiku. Jeśli chcieliśmy coś zjeść to 

trzeba było przynieść z domu. Najczęściej przynosiłam kanapki albo jabłka.  

 

Jakie były w Twoich czasach przedmioty? 

No oczywiście lekcje języka polskiego, matematyka, geografia, biologia, historia oraz prace 

ręczne i obowiązkowo język rosyjski. 

 

A co robiliście na przerwach? 

Przerwa to był czas, żeby zjeść kanapkę i najlepsza okazja, żeby porozmawiać z kolegami i 

koleżankami. Bardzo szybko te przerwy nam mijały.. 

 

A pamiętasz może jak wyglądało szkolne boisko? 

Oj to nie było prawdziwe boisko, tak jak Ty teraz masz. Obok szkoły był po prostu pusty 

plac, takie podwórko, na którym nawet nie było bramek.  

 

A jak wyglądały zajęcia w czasie zimy? 

Bardzo podobnie przez cały rok, tylko jak była zima, to wtedy robiliśmy bitwy na śnieżki i 

lepiliśmy bałwana. 

 

A którego nauczyciela zapamiętałaś najlepiej i dlaczego? 

Nie pamiętam czego uczył, ale nazywał się Trzaskoma. Zapamiętałam go najlepiej bo był 

bardzo surowy i wymagający, zawsze trzymał sztywny rygor. 

 

Pamiętasz może jak się ubieraliście do szkoły?  

Tak, dobrze pamiętam. Miałam taki granatowy fartuszek z białym kołnierzykiem, a na 

uroczystości szkolne zakładałam zawsze granatową spódniczkę i białą bluzkę. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Czy były organizowane wycieczki w Twojej szkole? 

Najlepiej utkwiła mi w pamięci moja pierwsza wycieczka do Zakopanego. Wtedy po raz 

pierwszy zobaczyłam Tatry i bardzo mi się spodobały. Wycieczki było rzadko, latem często 

za to chodziliśmy do lasu w kierunku Strugi. 

 

W jaki sposób była przestrzegana dyscyplina w szkole? 

Zawsze na lekcji musiała być cisza. Nie wolno nam było rozmawiać. Dlatego tak chętnie 

czekaliśmy na przerwy. 

 

A jaką przygodę z lat szkolnych najbardziej zapamiętałaś? 

Najbardziej utkwiło mi w pamięci zakończenie siódmej klasy. Kiedy się rozstawaliśmy to 

śpiewaliśmy piosenkę Upływa szybko życie. Jej słowa towarzyszą mi do dzisiaj. Jakże są 

prawdziwe...Nawet nie myślałam, że ten czas, to życie tak szybko przemija...  

 

Bardzo dziękuję babciu za to, że przybliżyłaś mi szkołę ze swoich młodych lat. 

 


