
   

 

 WYWIAD Z PANIĄ MGR HELENĄ SZKLARSKĄ, DYREKTOREM  SP NR 48 W 

LATACH 1970-1982 

 

Proszę nam przypomnieć, jak przebiegała Pani praca pedagogiczna, w których 

latach była Pani dyrektorem naszej szkoły? 

Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam 1 lipca 1950 roku. Przez 3 lata 

pracowałam w Szkole Podstawowej we Frysztaku ( woj. rzeszowskie), 13 lat w 

Szkole Podstawowej nr 45 przy ulicy 3 Maja, a od 1 września 1970r. w Szkole 

Podstawowej nr 48. Wówczas poprzedni dyrektor szkoły, pan Tadeusz Gajewski 

odszedł na emeryturę, a ja na życzenie władz oświatowych i za moją zgodą 

objęłam to stanowisko. Na emeryturę odeszłam po 30 latach pracy, w sierpniu 

1982r., przekazując szkołę Pani Adrianie Pikule. 

Wiemy, że chętnie odwiedza Pani szkołę. Czy zauważyła Pani zmiany, jakie 

zaszły w ciągu ostatnich lat? 

Poprzednie dyrekcje i zespoły pracownicze bardzo  dbały o wygląd szkoły, 

wygodne miejsce pracy i nauki uczniów. W okresie mojej pracy zaszło wiele 



zmian: zorganizowaliśmy półinternat, czytelnię, zabudowaliśmy szatnię, 

wyposażyliśmy w nowy sprzęt kolejno wszystkie gabinety i klaso-pracownie, 

dokupiliśmy wiele pomocy naukowych. W ostatnich latach wiele zmieniło się w 

całej naszej rzeczywistości, postęp widoczny jest również w naszej szkole: 

czyste i dobrze wyposażone izby lekcyjne, pokój nauczycielski, pomieszczenia 

administracyjno – gospodarcze. Na korytarzach znalazły się estetyczne i 

komunikatywne informacje, ładne firany, dużo zieleni. Na każdym kroku widać 

dobrą organizację pracy zatrudnionych ludzi, aktywność i zdyscyplinowanie 

młodzieży. Za moich czasów na przykład wraz z Komitetem Rodzicielskim z 

trudem organizowaliśmy ,, szklankę mleka”, aby spragnione dzieci mogły się 

napić podczas przerwy. Później na korytarzu stał automat z herbatą i różnymi 

napojami, a także sklepik z artykułami spożywczymi. Jak miło było popatrzeć na 

dziecko pijące gorącą herbatę, zwłaszcza, gdy na dworze był mróz! Poza tym 

widzę teraz w szkole kserokopiarkę, komputery, radiowęzeł i inne nowości, 

które ułatwiają i uatrakcyjniają pracę uczniom i nauczycielom. 

Jaka wydaje się Pani dzisiejsza młodzież w naszej szkole? 

Nauczanie  i wychowanie  oraz  przygotowanie  do  dorosłego  życia  to zawsze 

główny  cel  szkoły. Wydaje mi  się, że w naszej  szkole  zadanie  to  realizuje  się  

w pełni. Młodzież  cechuje  zamiłowanie  do  nauki, rozrywek, wysoka  kultura , 

karność . Dużą rolę pełnią  tu  zarówno  samorządy  klasowe,  jak i  organizacje, 

koła  zainteresowań  działające  pod  czujnym  okiem nauczycieli . Obecnie  są  

inne  środki  oddziaływania w czasie  wolnym  ucznia (telewizja, komputery,  

internet , bogata  prasa ), inne też  uznawane  wartości . Do szkoły  rejonowej , 

takiej  jak  nasza  trafiają  różne  dzieci, i te  bardzo  zdolne, i te mniej  

inteligentne ; miłe,  grzeczne, ale i takie, które  od  początku  sprawiają  kłopoty. 

Uczniów  wyróżniających  się  w  nauce , olimpiadach  wpisywaliśmy do „Złotej  

Księgi”, a lista  tych, którzy swoją  pracowitością  i aktywnością  przyczynili  się 

do  podniesienia rangi  naszej szkoły  w  środowisku  Szczecina, byłaby bardzo  

długa. 

Czy pamięta   Pani  jakąś  ciekawą  historię  ze  szkoły  lub  jakimś jej   

uczniem, może  jakiś  dowcip  uczniowski ? 

Uroczystych   wydarzeń  było  w szkole  wiele . Przez  lata  wypracowaliśmy  

sobie  tradycje, między  innymi,  takie  jak  : uroczyste  przyjmowanie   dzieci  do  



pierwszej  klasy , ślubowanie  (żołnierze   wiązali   pierwszakom  zielone  

krawaty  ) , prace  w  grupach wiekowych , sesje   popularno -  naukowe, 

demokratyczne  wybory  do  samorządu  szkolnego  z urną  w „ Izbie  Pamięci”, 

pożegnania  uczniów  klas  ósmych, wpis   do Księgi  ,,Przyjaciel  szkoły”. Chętnie   

wspominam   uroczystość, podczas  której  nasza   szkoła  za  zasługi  została  

odznaczona  Medalem  Edukacji  Narodowej . Było   to w październiku  1974 r; 

w  obecności  wiceministra  Oświaty i Wychowania, władz  wojewódzkich, 

miejskich,  dowództwa   Wojsk  Ochrony  Pogranicza  oraz  wszystkich  

dyrektorów  szkół  noszących imię  WOP. Wtedy  też miało  miejsce  uroczyste  

otwarcie „ Izby  Pamięci  i Tradycji  Narodowej”. A  dowcip   uczniowski ?  

Proszę sobie  wyobrazić  nasze  zdziwienie,  gdy  pewnego  dnia  jesienią  1980 

czy  1981  r.  kilku  uczniów  z  klasy  V c  przyszło  do  szkoły  z  biało –

czerwonymi  opaskami na  rękawie. Zgadnijcie  dlaczego ? 

Jakich  uczniów  nauczyciele   pamiętają   najbardziej  ? 

Myślę, że  takich, którym  poświęcano najwięcej uwagi , a więc  

najzdolniejszych , aby   dobrze  ukierunkować  ich  zainteresowania ;  

najbiedniejszych  pod  względem  materialnym , aby  w porę  nieść  im  pomoc ;  

najtrudniejszych  wychowawczo , aby  wpoić  im  obowiązujące  postępowania. 

Wielu  nauczycieli  i pracowników  administracyjno  - gospodarczych ,, 

przewinęło  się”  przez  naszą  poczciwą  „48” . Gdyby   Pani   miała   wymienić  

kilka  największych  osobowości , to kogo  by  Pani  do nich  zaliczyła? 

   To  trudne  pytanie . Zawód  nauczyciela  jest  trudny  i  odpowiedzialny. W  

myśl  zasady  „ucząc   innych  uczysz  się  sam”  wymaga  nie tylko  fachowego  

przygotowania, ale  także  systematycznego   oddziaływania . Nauczyciel musi  

umieć  zaplanować pracę  z  dziećmi, przygotować  się  do  lekcji  i innych  zajęć, 

poprawić  zeszyty, oceniać wiedzę  i wysiłek , a  także  rozbudzać  

zainteresowania. Sam  także  ciągle  poddany  jest  ocenie, a więc  musi  być  

wzorem  w środowisku . Nie chcę  tu  nikogo  wyróżniać , aby  nie  

wyróżnionych  nie  skrzywdzić. Szkoła  Podstawowa nr 48   ma  wysoką   lokatę  

wśród   szczecińskich  szkół . To  zasługa   bardzo wielu  osób , które  tu  

pracowały  lub  pracują  obecnie, to  trafnie  dobrane  kolejne  dyrekcje i 

zespoły  kierownicze : wielu,  wielu  nauczycieli  związanych  ze szkołą  przez 

długie lata , ofiarni  działacze  Komitetu  Rodzicielskiego ;  uczciwie   spełniający  



swe  zadania  zespół  administracyjno  -  gospodarczy , a także uczniowie, którzy  

swą  pracą  wzbogacali  dorobek  kolejnych  lat. Jestem  dumna , że  w tej  

szkole  pracowałam  przez 12 lat i stąd  odeszłam  na  emeryturę . 

Na  koniec – czego by  Pani    życzyła   jubilatce   ? 

Obecnej i następnym  dyrekcjom  oraz  zespołom  pracowniczym  życzę z okazji 

jubileuszu 60-lecia,  aby  udało   się  pozyskać  bogatych  sponsorów  na 

potrzeby  szkoły.  No  i  jeszcze  życzę, aby szkole nadano imię i aby reforma  

szkolnictwa przywracająca ośmioklasowy system nauczania  udała  się  i  wyszła 

na  dobre  zarówno  uczniom,  jak i  nauczycielom. 

                                                                                                  Dziękujemy za rozmowę. 

                                                                                                              Zespół redakcyjny 

                                                                                                                       Lipiec, 2018r. 

 

 

 

 


