
Każde pokolenie ma własny czas. 

 To niewiarygodne jak szybko minęły te 24 lata. Zupełnie przez przypadek, 

spacerując ul. Tomasza Zana, trafiłam wprost przed drzwi Szkoły Podstawowej nr 48. 

Właśnie kończyłam polonistykę na Uniwersytecie Szczecińskim. Pamiętam, że dzień był 

piękny. Wiosna w pełni rozkwitu. Budynek zatopiony w zieleni wywarł na mnie wrażenie. 

Przed szkołą gwar i ruch. Podeszłam do młodej pięknej dziewczyny z burzą jasnych włosów 

i zapytałam o dyrektora szkoły. Przemiła nauczycielka, jak się potem okazało Agata 

Kulbacka (dziś Agata Obst), wskazała mi drogę do gabinetu pani Dyrektor Bożeny 

Frąckowiak. I tak się zaczęła moja długa przygoda ze szkołą przy ulicy Czorsztyńskiej 35. 

 Niejednokrotnie byłam wdzięczna opatrzności, że tego dnia wybrałam się na spacer 

ul. Tomasza Zana. Mimo obaw początkującego nauczyciela (nigdy nie zapomnę koszmaru, 

który przyśnił mi się przed 1. września 1994r.) spotkałam się tu z życzliwością. Nieraz 

starsze koleżanki patrzyły na żółtodzioba z góry, ale w trudnych sytuacjach zawsze 

mogłam liczyć na ich pomoc i wsparcie. Wiele zawdzięczam zwłaszcza pani Barbarze 

Młynarczyk, która była w owym czasie dla mnie niedoścignionym wzorem polonisty i 

wychowawcy. A łatwo nie było. Mimo "mgr filologii polskiej" przed nazwiskiem, wiele 

musiałam się nauczyć.   

 Byłam wtedy najmłodsza w szkole. Miałam oczy szeroko otwarte, patrzyłam na 

doświadczonych belfrów z podziwem.  Z czasem zaprzyjaźniłam się z nimi.  Nie wiem, jak 

to się stało i kiedy, ale nagle okazało się, że nie jestem już tą najmłodszą. Najstarsze 

pokolenie nauczycieli odpoczywa na emeryturze. Do szkoły przybyło wielu młodych, pełnych 

pasji belfrów. Teraz ja, pamiętając niełatwe początki, służę im pomocą i staram się 

dodawać otuchy. Z tych 60 lat Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie przepracowałam 

niemal 1/3, połowę swojego życia. Wiem, że nie tworzy jej budynek, przepięknie 

zlokalizowany na zielonym Pogodnie. Tworzą ją ludzie. Kolejne pokolenia nauczycieli, 

wychowanków. "Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmieniać świat". 

Parafrazując słowa tej znanej piosenki: Sześćdziesiąt lat historii tej szkoły to pasja i 

zaangażowanie kolejnych pokoleń. Dziękuję im za to. 

 


