
 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Powała  

Rozmowa z moją Ciocią - Haliną Powałą na temat Szkoły 

Podstawowej w Nieporęcie.  
 

1. Ciociu, czy możesz mi opowiedzieć o moim patronie szkoły ? 

 

Bronisław Tokaj został kierownikiem szkoły w drodze konkursu, w 1934 r. Była to bardzo 

barwna postać. Nie tylko uczył geografii i historii, ale także przejawiał wiele inicjatyw 

społecznych.  

 

2. Czy za jego przyczyną wydarzyło się coś „wielkiego” w Nieporęcie? 

 

Oczywiście, że tak. Z jego inicjatywy, przy współudziale ówczesnego Wójta Dłutka i 

proboszcza parafii Ks. Ludwika Kowieskiego, a także ogólnym zaangażowaniu 

mieszkańców w 1937 r. oddano do użytku murowany budynek nowej szkoły.  

 

3.  Ciociu, czy wiesz, jak w tamtym okresie funkcjonowała szkoła? 
 

W budynku szkoły były sale lekcyjne, pracownia zajęć praktycznych, w których uczyły 

się dzieci z klas I-VII. Znajdowały się również pomieszczenia mieszkalne dla nauczycieli, 

którzy pracowali wtedy w szkole. Była ich garstka, bo tylko ośmioro. Ale stanowili 

bardzo wykwalifikowaną kadrę.  

 

4. Ciociu, w okresie 1954-61, Ty byłaś uczennicą tej szkoły. Czy możesz opowiedzieć 

mi jak ona wtedy wyglądała ? 
 

W tamtym okresie szkoła wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Obecnie to piękny, 

komfortowy budynek, który zachęca uczniów do nauki. Kiedyś w budynku nie było 

bieżącej wody, toalet, wyodrębnionych szatni czy stołówki dla wszystkich uczniów. 

Stołówka była udostępniona tylko dla dzieci z oddziału przedszkolnego i kadry 

nauczycielskiej. Nie było sklepiku , ale każde spragnione dziecko mogło skorzystać z 

wody, która stała w wiadrze, w sali lekcyjnej. W okresie obniżonych temperatur woźny 

musiał palić w piecach, które były w salach lekcyjnych, gdyż nie było centralnego 

ogrzewania. Wygaszano je, kiedy kończyły się zajęcia. Okna były nieszczelne, więc 

różnie bywało z odpowiednią temperaturą w salach. Toalety znajdowały się obok szkoły. 

Był to samodzielny budynek z betonowymi rozwiązaniami, podzielony na dwie części: 

męską i żeńską. Aby zachować podstawowe zasady higieny rąk, w każdym pomieszczeniu 

było wiadro z wodą i mydło.  

 

5. Jak wyglądała nauka w szkole ? 

 

Klasy były bardzo liczne. W jednej uczyło się od 40 do 44 dzieci. Mimo tego nigdy nie 

było zajęć w trybie zmianowym. Lekcje rozpoczynały się o godzinie 8:00. Ze względu, iż  

 



 

 

 

 

 

 

nie było sali gimnastycznej zajęcia sportowe w okresie obniżonych temperatur były 

prowadzone na korytarzu, natomiast w okresie letnim na boisku szkolnym.  

 

6. Jaka atmosfera panowała na zajęciach lekcyjnych ? 

 

W czasie lekcji panowała ogromna cisza i skupienie. Chyba, że prowadzący pozwalał na 

delikatne rozluźnienie, tak jak np. na lekcjach muzyki, kiedy uczyliśmy się śpiewać 

piosenek głównie patriotycznych. Nauczyciel w tamtych czasach miał ogromny autorytet 

wśród uczniów. Każdy kto złamał zasady mógł spodziewać się kary lub nawet wizyty 

rodzica w szkole, a tego nikt sobie nie życzył, gdyż wiadomo było, że w domu będzie 

bardziej bolało.  

 

7. Czy na przerwach również panował spokój i cisza ? 

 

Oczywiście, że nie. Na przerwach był ogromny harmider, krzyki i wrzaski. Tak 

odreagowaliśmy lekcje. Czasami chłopcy załatwiali niedokończone sprawy, co często 

wiązało się z bójkami. W okresie letnim korzystaliśmy z podwórka, a na szkolnym, 

piaskowym boisku graliśmy w piłkę, tylko dziewczyny spacerowały lub grały w klasy czy 

gumę.  

 

8. Z jakich podręczników korzystano kiedyś, czy były one tak ciężkie jak dzisiaj ? 

 

Książek nie było za wiele, nie zmieniano ich tak często jak obecnie. Zazwyczaj uczyło się 

z nich kilka pokoleń, więc szczególnie o nie dbano, aby posłużyły innym. Poza tym były 

szare i miały mało rysunków czy ilustracji. Dzisiaj są bardziej atrakcyjne, swoimi 

kolorami zachęcają do nauki.  

 

9. Jak toczyło się szkolne życie ? Czy były to tylko lekcje? 

 

Oczywiście, że nie. Nauczyciele byli bardzo zaangażowani w życie szkoły. Oprócz 

standardowych zajęć organizowali wiele wyjazdowych wycieczek krajoznawczych np. do 

Warszawy (Pola Mokotowskie, pod Belweder), do Kazimierza Dolnego (wąwozy 

lessowe, kamieniołomy w Bochotnicy), do Puław (świątynia Sybilii). Należy zaznaczyć, 

że nie były to wycieczki autokarowe, tak jak obecnie. Korzystano z możliwości PKP.  

 

10. Czy w szkole działały jakieś koła zainteresowań, które skupiały wokół siebie 

dzieci? 

 

Działały: Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Oszczędności. Najbardziej chyba pamiętam 

chór szkolny, który zawsze uświetniał różnego rodzaju uroczystości. Na początku 

prowadził go Pan Henryk Koszykowski.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Czy obowiązywał jakiś strój szkolny, czy panowała zupełna swoboda w ubiorze 

jak jest obecnie ? 

 

Były dwa rodzaje strojów. Jeden obowiązywał w dzień powszedni, był to oczywiście 

fartuszek, granatowy lub czarny z białym kołnierzykiem. Natomiast strój galowy, który 

wkładano przy okazji uroczystości szkolnych stanowiły białe koszule i granatowe lub 

czarne spodnie u chłopców a u dziewcząt białe bluzki i również granatowe lub czarne 

spódnice. Oczywiście strój musiał był czysty i schludny. Dziewczęta, które nosiły długie 

włosy musiały je mieć odpowiednio uczesane, najczęściej w warkocze lub kucyki.  

 

12. Ciociu, jakie wydarzenia lub uroczystości najbardziej wspominasz ? 

 

Największym wydarzeniem w czasie roku szkolnego była zabawa noworoczna. Starsze 

klasy przygotowywały wtedy różnego rodzaju występy, teatrzyki, a następnie odbywał się 

bal. Okres Bożego Narodzenia zawsze był bardzo wyjątkowy. W szkole dekorowano 

choinkę i czuło się niepowtarzalny klimat Świąt.  

 

Szkoła kiedyś wyglądała trochę inaczej, bez komputerów czy internetu, ale za to 

z wielkimi przyjaźniami i sympatiami.  

 

Ciociu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. To była żywa lekcja historii, która uświadomiła 

mi jak moja szkoła wypiękniała, dużo zawdzięczając Tobie :-)  

 


