
 

 

 
 
 

WYWIAD Z MOJĄ BABCIĄ 

Moja babcia chodziła do szkoły w latach 1952-1960. Teraz ma 76 lat.  

1.  Jaka była szkoła, kiedy do niej chodziłaś? 

Chodziłam do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Była ona 

przedwojennym, jednopiętrowym i murowanym budynkiem. Za szkołą był duży plac. Była 

szkołą dla dziewcząt.  

2. Gdzie odbywały się lekcje, jak wyglądały sale? 

w mojej szkole było siedem sal lekcyjnych. Każda klasa uczyła się w swojej sali. W każdej Sali 

znajdowały się trzyosobowe ławki z miejscem na kałamarz i plecak.  

3. Jak wyglądały posiłki w dawnej szkole? 

Kiedyś w szkole posiłków nie było. Jedynie przed pani woźna podawała kroiła chleb i 

smarowała marmoladą, a do picia była kawa zbożowa. Takie jedzenie było tylko ubogich 

uczniów.  

4. Jakie były lekcje i jakie przedmioty?  

W szkole uczono nas języka polskiego, języka rosyjskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, 

geografii, muzyki, religii, WF-u oraz robót ręcznych.  

5. Który był Twoim ulubionym? 

Moim ulubionym przedmiotem był język polski i historia.  

6. Jak wyglądały przerwy? 

Na przerwach wychodziliśmy na plac, graliśmy w klasy, skakaliśmy na skakance, 

rozmawialiśmy, czytaliśmy książki.  

7. Jak wyglądało szkolne boisko? 

Boisko było otoczone łąkami, a w środku była siatka do gry w piłkę nożną.  

8. Jak wyglądały zajęcia w czasie zimy? 

W szkole w każdej sali był kaflowy piec, a zimą przynoszono do niego węgiel i ogrzewano sale 

lekcyjne. Kiedy mrozy były większe niż -20 to zamykano szkoły.  

9. Jakiego nauczyciela pamiętasz i dlaczego? 

Dobrze pamiętam panią od biologii, czyli moją wychowawczynię, ponieważ lubiła uczniów  i 

nauczyła kochać książki.  

 



 

 

 

 

 

10. Jaki obowiązywał strój codzienny a jaki galowy?  

Strojem codziennym był fartuch z niebieskiego, śliskiego materiału z białym kołnierzem. Strój 

galowy to biała bluzka i czarna, plisowana spódnica oraz białe podkolanówki.  

11. Jacy byli uczniowie i jak kształtowały się stosunki koleżeńskie w Twojej szkole? 

Uczniowie byli mili i wszyscy  pomagali sobie nawzajem.  

12. Ilu miałaś uczniów w klasie? 

Do mojej klasy uczęszczało 20 uczniów.  

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

Tak. Za nieodrobienie lekcji dostawało się po ręce drewnianym piórnikiem, albo trzeba było 

zostawać po lekcjach i zrobić niewykonane zadanie kilka razy.  

14. Jaką przygodę z lat szkolnych najlepiej pamiętasz? 

Kiedyś na przerwie wyszłam z koleżankami do sklepu po cukierki. Spóźniłyśmy się na lekcje. 

Potem zostałyśmy wezwane do dyrektora i każda z nas dostała piórnikiem po ręce. 

15. Co jeszcze opowiedziałabyś mi na temat Twojej szkoły? 

W ramach nagrody za dobre oceny można było wystąpić w miejskim radiowęźle dwa razy w 

tygodniu przez miesiąc.  

16. Jaki miałaś widok z okna? 

Z okna mojej szkoły był widok na ratusz i park.  

17. Jakie były korytarze w Twojej szkole? 

W szkole był tylko jeden duży korytarz na parterze. Na górze nie było korytarza, a sale były 

przechodnie.  

18. Czy w szkole odbywały się jakieś uroczystości? 

W szkole były organizowane uroczystości na początek roku, na Boże Narodzenie, na 1 maja i 

na koniec roku. Na każdą uroczystość ubierało się na galowo, śpiewał chór.  

19. Jaki miałaś numerek na liście?  

Dokładnego numerku nie pamiętam, ale zawsze byłam mniej więcej w połowie.  

20. Co jeszcze było w Twojej szkole? 

W szkole była biblioteka, pianino, gabinet dyrektora.  

21. Jak oceniasz te czasy? 

Wracam do nich w myślach z sentymentem i myślę, że to były ciekawe czasy. 



 

 

 

 

 

WYWIAD Z MOJĄ BABCIĄ 

Moja babcia chodziła do szkoły w latach 1960-1964. Teraz  ma 75 lat.  

1.  Jaka była szkoła, kiedy do niej chodziłaś? 

Chodziłam do II Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. 

Mieściła się w Akademii Zamojskiej. Było też I Męskie Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza oraz Technikum elektryczne. 

2. Gdzie odbywały się lekcje, jak wyglądały sale? 

Lekcje odbywały się w pracowniach przedmiotowych. Mieliśmy dwuosobowe ławki ze 

stojącymi przy nich krzesłami. Sale były ponure. Na ścianach wisiały portrety przywódców 

państwowych. Najlepiej wyposażonymi pracowniami były pracownie od chemii oraz fizyki. 

3. Jak wyglądały posiłki w dawnej szkole? 

Posiłków w szkole nie było, a na przerwach chodziliśmy do cukierni p. Ładyńskiego na pączki 

oraz placki cebulowe.  

4. Jakie były lekcje i jakie przedmioty?  

W szkole uczono matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, techniki, 

przysposobienia ochronnego (PO), WF-u, języka polskiego, języka rosyjskiego, łaciny, były też 

dwie klasy  w których obowiązkowy był język rosyjski, na danym poziomie jedna klasa miała 

język angielski, druga francuski, a pozostałe łacinę. W szkole uczyliśmy się pisania na 

maszynie, a zaliczenie tego przedmiotu polegało na napisaniu podyktowanego tekstu z 

zasłoniętymi oczami.  

5. Który był Twoim ulubionym? 

Moimi ulubionymi przedmiotami szkolnymi była matematyka oraz geografia.  

6. Co działo się na przerwach? 

Nie wolno było nam nigdzie wychodzić, jedynie spacerować po długich i szerokich 

korytarzach.  

7. Jak wyglądało szkolne boisko? 

W mojej szkole nie było boiska, ale za to była sala gimnastyczna, a gdy było ciepło 

chodziliśmy na zajęcia sportowe na stadionie.  

8. Jak wyglądały zajęcia w czasie zimy? 

Gdy były mrozy większe niż -20 to zajęcia szkolne były zawieszane.  



 

 

 

 

 

9. Jakiego nauczyciela pamiętasz i dlaczego? 

Dobrze pamiętam nauczyciela od fizyki, który dużo od nas wymagał. Wszyscy bardzo się go 

bali. Nauczycielką, która zapadła mi w pamięci była moja wychowawczyni. Uczyła ona łaciny. 

Organizowała nam liczne wycieczki w góry, nad morze.  

10. Jaki obowiązywał strój codzienny a jaki galowy?  

Obowiązkowe były granatowe fartuszki z białym kołnierzykiem z naszytą na lewym rękawie 

tarczą z nazwą szkoły. Była też przyszyta na odzieży wierzchniej. Na głowie nosiłyśmy czapki z 

daszkiem, a w zimie ciemną chustkę. Strój galowy to była granatowa spódnica i biała bluzka.  

11. Jacy byli uczniowie i jak kształtowały się stosunki koleżeńskie w Twojej szkole? 

Uczniowie byli bardzo zżyci ze sobą, pomagali sobie, nie było żadnych kłótni, ale za to 

robiliśmy kawały nauczycielom. Uczniowie często nadawali przezwiska nauczycielom. Jedyną 

rozrywką było kino „Stylowy”. Chodziłyśmy tam oglądać wszystkie nowości filmowe.  

12. Czy w Twojej szkole była przestrzegana dyscyplina? W jaki sposób? 

W szkole musiałyśmy się stosować do wymagań przedstawionych przez wychowawcę. Z 

złamanie tych przepisów można było być wyrzuconym ze szkoły.  

13. Jaką przygodę z lat szkolnych najlepiej pamiętasz? 

W okresie, w którym panowała grypa, kilka klas zostało zwolnionych. W mojej klasie nikt nie 

chorował, więc otwierałyśmy okna i wdychałyśmy zimne powietrze, a i tak nikt się nie 

rozchorował.  

14. Opowiedziałabyś mi coś jeszcze ciekawego na temat Twojej szkoły? 

Znane i zasłużone osoby, które ukończyły II LO w Zamościu  

 Maria Sieklucka – nauczyciel akademicki ze stopniem doktora 

 Anna Prystupa – redaktorka naczelna Zamojskiego Kwartalinka Kulturalnego.  

Obydwie chodziły ze mną do jednej klasy.  

 Anna Rybałtowska – pisarka  

 Urszula Kozioł – poetka 

 Zofia Karp – dziennikarka radiowa 

 Maria Lesman – córka poety Bolesława Leśmiana  

 Wiesława Ćwik-Papierska – malarka, poetka  

 



 

 

 

 

 

 

Równolegle ze mną do I LO im. Adama Mickiewicza chodził Marek Grechuta, a jeden 

z absolwentów technikum elektrycznego był założycielem grupy Vox.  

15. Jaki miałaś widok z okna? 

Ze szkoły było widać ratusz w Zamościu, Rynek Solny, a obok szkoły znajdował się piękny 

park.  

16. Jakie były korytarze w Twojej szkole? 

Były długie, szerokie, na podłodze miały drewniane deski pokryte bejcą.   

17. Czy w szkole odbywały się jakieś uroczystości? 

W mojej szkle odbywało się dużo różnych uroczystości związanych z obchodami różnych 

rocznic.  

18. Jaki miałaś numerek na liście?  

W szkole miałam numer 4.  

19. Co jeszcze było w Twojej szkole? 

W szkole mieliśmy gabinet dentystyczny oraz lekarski. 

20. Jak oceniasz te czasy?  

Te czasy wspominam z ogromną sympatią, rozrzewnieniem. To były najlepsze i najmilsze lata.  

 


