
 

 

 

 

 

 

 

Jaka była nasza Szkoła Podstawowa w Nieporęcie 50, 100 lat temu ? 

Jak wyglądała szkoła za czasów moich dziadków? 

 

To pytanie wywołało pewne wątpliwości, co do odpowiedzi. Po krótkim czasie, babcia 

powiedziała, że szkoła była okropna, co mnie rozśmieszyło. Oczywiście chodziło tu o to, że 

była brzydka. Gdy dziadek do niej chodził była zbudowana z czerwonej cegły, a gdy babcia, 

była już otynkowana. W szkole znajdował się piec, który był w połowie w klasie, a w połowie 

na korytarzu. Podłogi były drewniane, a oświetleniem były pojedyncze szklane kulki. 

Ubikacja była na końcu boiska, coś na wzór TOI TOI’a, tylko drewnianego. W szkole nie 

było dzwonka jaki mamy teraz, a dyżurna nauczycielka dzwoniła dzwoneczkiem na lekcje. Za 

czasów dziadka było siedem klas, a za czasów babci osiem. Co ciekawe, mój dziadek zna 

Pana, który był w siódmej klasie, a miał 19 lat. Biblioteka była, ale można było z niej tylko 

wypożyczać książki, a nie w niej czytać. 

 

3. Gdzie odbywały się lekcje, jak wyglądały sale? 

 

Oczywiście lekcje odbywały się w klasach, oprócz WF-u. Sale były duże, z drewnianymi 

podłogami. Ławki podobno były podobne jak w Kościele, tylko miały szersze blaty i były 

dwuosobowe. W blatach były otwory na kałamarz, bo w tamtych czasach (lata 60), pisało się 

piórem. Ku mojemu zdziwieniu, ławki były całe pomazane, tak jak teraz. Sale miały kolor 

lekko kakaowy z lamperiami. W klasach jak i na korytarzach, było dużo okien, aby był lepszy 

dostęp do światła. W salach znajdowała się jedna duża tablica ze schodkami, dla niższych 

osób. Nie wiem dlaczego to mnie zdziwiło, ale nie było czegoś takiego jak sala komputerowa, 

a nawet nie było komputerów. W biologicznej, zwierzęta były wypchane oraz był tam też ząb 

mamuta, który jest w naszej sali do dziś. Na końcu każdej klasy były wieszaki na kurtki. Sale 

liczyły około 30 osób. 

 

4. Jak wyglądały posiłki w dawnej szkole? 

 

Posiłków dla dzieci szkolnych nie było, tylko przedszkolaki je miały. Brało się wtedy ze sobą 

kanapki i można było zjeść przy stołach. 

 

5. Jakie były lekcje i jakie przedmioty? 

 

Lekcje były ciche, miało się wtedy autorytet do nauczyciela, ale do tego przejdziemy później. 

Trwały 45 minut, a pomiędzy były 10-cio minutowe przerwy i jedna 25 minutowa. Każdy 

zaczynał o 8 oraz kończył około 14. W soboty także, lekcje się odbywały, ale były tylko do 

12. Przedmioty były prawie takie same jak teraz: polski, matematyka, fizyka, chemia, WF, 

biologia, geografia, śpiew, prace ręczne, rosyjski, rysunek oraz istniały kółka zainteresowań. 

Na pracach ręcznych robiło się np. wcześniej wspomniane schodki, okładki do książek lub 

wyszywano makatki. Na lekcjach śpiewu Pani przychodziła z akordeonem i grała, a klasa w 

ławkach śpiewała. Uczyli się piosenek patriotycznych. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Co działo się na przerwach ? 

 

Dzieci się bawiły ze sobą, w takie zabawy jak: stary niedźwiedź mocno śpi, karuzela, ole ole 

janko, berek, chowany, a starsze dzieci państwa miasta. Wychodziło się również na dwór, ale 

to bardziej w ciepłe dni. Po zabawach można się domyśleć, że było na przerwach głośno jak 

w ulu. 

 

7. Jak wyglądało szkolne boisko? 

 

Boisko również nie różniło się jakoś bardzo. Miało na sobie dwie bramki i siatkę do 

siatkówki. Nie było sztucznej trawy, ale za to był piasek. W zime, mimo wszystkich słów 

naszych wf-istów, ćwiczyło się na korytarzu. Popularnym wtedy sportem była piłka ręczna, 

na którą mówiono szczypiorniak.  Grali w nią głównie chłopaki, a dziewczyny się rozciągały. 

W zime była próba zrobienia lodowiska dla dzieci, jednak ktoś celowo wszedł na lód by go 

połamać i się to mu udało. Ciuchów na WF się nie zmieniało. Dawne boisko było w miejscu 

dzisiejszej sali gimnastyczniej. 

 

8. Jak wyglądały zajęcia w czasie zimy? 

 

Piece nie dawały rady ogrzewać szkoły, więc było zimno. Na lekcjach siedziało się w 

kurtkach, a na przerwach przy piecu. Gdy było poniżej -20, to po prostu się nie chodziło do 

szkoły.  

 

9. Jakiego nauczyciela pamiętają i dlaczego? 

 

Mój dziadek zapamiętał kilku nauczycieli, a babcia chodziła tylko rok do naszej szkoły, więc 

za bardzo nikogo nie pamięta. W pamięć dziadka zapadł kierownik, w tamtych czasach, 

szkoły który miał na nazwisko Jankowski (imienia nie pamięta). Był on nie tylko 

kierownikiem, a również nauczycielem  rosyjskiego. Miał żone, która chodziła na zastępstwa. 

Mieszkali w szkole. 

Ulubioną nauczycielką mojego dziadka była Bolesława Komar, czyli nauczycielka geografii. 

Podobno wspaniale tłumaczyła i była bardzo dobrą nauczycielką. Na jej lekcje, dziadek 

chodził z uśmiechem. 

W szkole postrach nosił Pan Marcysiak, matematyk, który chodził na lekcje z nahajem. 

 

 

10. Jaki obowiązywał strój codzienny a jaki galowy? 

 

Na codzień chodziło się w granatowym bądź niebieskim  fartuszku z białym kołnierzykiem.  

Chłopcy mieli je krótsze niż dziewczynki. W niektórych szkołach (jak Nowy Dwór) 

obowiązywały także tarcze szkoły na rękawach. Nie do pomyślenia było, żeby dziewczyny 

chodziły w rozpuszczonych włosach, dlatego wiązały je w różne warkocze z kokardami na 

końcach, czy kucyki. Strój galowy się nie zmienił, biała koszula z czarnym dołem. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Jacy byli uczniowie i jak kształtowały się stosunki koleżeńskie w czasach moich 

dziadków? 

Dzieci były ze sobą zżyte, ponieważ chodziły i wracały ze sobą po szkole. Każdy znał się ze 

wszystkimi. Ludzie byli bardzo szczerzy, bo kłamstwo to był największy wstyd. Poza tym, 

nie obrażali się na siebie tak jak teraz i byli milsi. Byli również bardzo uczciwi. 

 

 

12. Czy były organizowane wycieczki i dokąd? 

Tutaj, w naszej szkole, organizowano głownie wycieczki do Warszawy, do kin czy teatrów. 

Była też wycieczka do Zakopanego i nad Morze, ale były one bardzo drogie, więc mój 

dziadek na nie nie pojechał.Moja babcia, która chodziła do Nowego Dworu, była na 

wycieczce też do Dębem, gdy budowali zapore, do Żelazowej Woli, Nieborowa i Arkadii. 

 

13. Czy w szkole była przestrzegana dyscyplina? W jaki sposób? 

Była, nauczyciel był autorytem i zawsze miał racje. Nie było szansy na dyskusje. 

Dopuszczalne było bicie liniką po dłoniach czy ciągnięcie za uszy, gdy uczeń był 

niegrzeczny. Stali też pod tablicą z rękami do góry lub siedzieli w oślich ławkach, które moja 

klasa dobrze zna . 

 

 

14. Jaką przygodę z lat szkolnych najbardziej zapamiętali dziadkowie? 

 

Babcia powiedziała, że była zawsze grzeczna i nie sprawiała problemów, chyba po to, żebym 

też taka była. Dziadek, natomiast mówił, że na Święta rodzice składali się na paczki. Gdy 

przyszła pora rozdawania ich, nie dostał jej. Podobno bardzo płakał, ale na szczęście dostał ją 

po Świętach. 

 

 

 

15. A może sami chcieliby dopowiedzieć coś o co sami nie zapytaliśmy. 

Ciekawostką, jaką się dowiedziałam jest to, że za czasów moich dziadków kanał Żerański był 

wąski i dopiero później go rozkopali. 

Butów do szkoły się nie zmieniało, co, gdyby było stosowane dziś, ucieszyłoby niejednego 

ucznia. (to taki żart) 

 

 

Karolina Zakrzewska klasa 7a 

 


