
To był koniec lata 1980 roku. Dzień był słoneczny i ciepły. Na zdjęciach jestem 

uśmiechnięta i szczerbata. Idę do szkoły!  

Takie jest moje pierwsze spotkanie ze Szkołą Podstawową nr 48. Początek historii, 

która właściwie jeszcze się nie skończyła, bo chociaż jako uczennica opuściłam szacowne 

mury tej szkoły, to wróciłam tu po latach jako nauczyciel. Szczęśliwe chwile tu spędzone 

spowodowały, że szukając pracy pierwsze kroki skierowałam właśnie do mojej starej 

podstawówki. A jakie wspomnienia mnie tu przyciągnęły? 

We wrześniu 1980 roku wstąpiłam w poczet uczniów i dostałam zielony krawat, 

symbol naszej szkoły. Liczne grono roześmianych twarzy zapowiadało niezłą zabawę, ale już 

kilka dni później zrozumiałam, co to jest ciężkie życie ucznia. Za jakieś niejasne perypetie z 

literką „B” dostałam swoją pierwszą dwóję. Mgliście pamiętam tamto popołudnie. Weszłam 

do domu z wielkim krzykiem i płaczem, bełkocząc pod nosem, że „dwója”, i że „literka źle”, i 

że „brak szlaczka”, i w ogóle „buuuuu”. Zanim mnie rodzice doprowadzili do ładu i składu to 

już o ocenie dawno zapomnieli i tylko modlili się, żebym przestała beczeć. I tak mi się 

upiekło. Teraz jako nauczyciel rozpoznaję tę taktykę u swoich uczniów i tylko uśmiecham się 

pod nosem – „Taktyka literki B - beczeć aż do bólu.” 

Wtedy jednak zrozumiałam, że tyle płaczu za jedną dwóję, to mi się nie opłaca i 

wzięłam się do roboty. Nie pamiętam już więcej problemów z nauką, dlatego też lata szkolne 

łączę tylko z beztroską, szaleństwem, świetnymi przyjaciółmi z klasy, no i oczywiście 

fantastycznymi nauczycielami. 

Najlepsze lata to były najstarsze klasy- 7 i 8. Wielu z nas działało w samorządzie 

szkolnym i zawsze byliśmy chętni, by organizować ciekawe imprezy. Czuliśmy wtedy, że to 

jest nasza szkoła, że możemy tu coś zdziałać i byliśmy naprawdę zaangażowani. Nauczyciele 

też zaczęli poważniej nas traktować i rozmawiali z nami na nurtujące nas problemy. 

Zwłaszcza pan Wysocki, nasz biolog. Pan Wysocki tłumaczył nam wszystko, co powinniśmy 

wiedzieć o anatomii. Myślę, że niejeden uczeń mógł to potem docenić w trudnych latach 

dorastania. 

Naszą wychowawczynią została Pani Małgorzata Żełudziewicz. W siódmej klasie 

pojechała z nami na wycieczkę do Sopotu, gdzie spotkaliśmy Marka Kotańskiego. On 

zachęcił nas do zorganizowania łańcucha czystych serc – akcji przeciwko uzależnieniom. 

Nam nie trzeba było dwa razy mówić, a i Pani Gosia była otwarta na ten pomysł. 

Przygotowaliśmy plakaty, namówiliśmy inne klasy, woźna dostała przykazanie, by zadzwonić 

któregoś tam dnia o 12:00. I jest któryś tam dzień, godzina 12:00, dzwoni dzwonek. Cała 

szkoła wyległa na ulice i wzdłuż Czorsztyńskiej, Chłopickiego i Reduty Ordona ciągnął się 

korowód czystych serc, otaczając szkołę szerokim kołem. Dzieci stały, trzymając się za ręce. I 

tak stały, i stały, i mniej więcej po 10 minutach każdy zaczął się niecierpliwie rozglądać, co 

dalej, a że w takich warunkach koordynacja była trudna, więc łańcuch powoli rozszedł się do 

klas. Pomimo tego niefortunnego zakończenia, to była niezapomniana akcja. 

Inne niezwykłe przedsięwzięcie przygotowaliśmy z pomocą Pana Ciupy. Ideą było 

zebranie pieniędzy na salę komputerową, czy jakoś tak. No i zrobiliśmy kabaret. Zaproszeni 

rodzice chyba nieźle się ubawili, bo ten kabaret jest wspominany do dziś. Pan Ciupa uczył nas 

wtedy historii i wychowania obywatelskiego, ale nie zawsze wychowywał nas tak jak 

chciałaby ówczesna władza, a nam to się podobało.  

Przez kilka lat historii uczyła nas też Pani Bućko. Każdy kuł przed wejściem do sali, 

ale kiedy minęło już 10 minut odpytywania, to zaczynało się niezapomniane przedstawienie. 

Sala była sceną bitew, świadkiem zwycięstw i klęsk wojennych, a wszystko to w wykonaniu 

jednej tylko osoby - naszej nauczycielki. Kiedy Pani Bućko jako Kozak Zaporoski „napadała” 

zza biurka na przeciwnika, to każdy kurczył się w ławce i wolał z Kozakami nie zadzierać. A 

po malowniczej bitwie pod tablicą mieliśmy obraz Kozaków bawiących się na suto 



zakrapianych imprezach, gdzie „grali na bałałajkach i grali na bałałajkach, i grali na 

bałałajkach, i grali!”. Oh, co to była za impreza! Historyczna, oczywiście. 

Niezapomniane były dla mnie również lekcje chemii. Wchodziłam do sali 22 i miałam 

wrażenie, że zaraz będę brała udział w jakimś seansie spirytystycznym. Pani Ormińska w 

swoim białym fartuchu stała za ogromnym biurkiem i zaczynała czary. Na początku nigdy nie 

wiedziałam czy w efekcie tych zaklęć pojawią się duchy przodków, czy może coś wybuchnie. 

Bez względu na potencjalne zakończenie miałam ciarki na plecach. Po lekcji „schodziłam na 

ziemię” bez sił, ale jeżeli ktoś pomyśli, że nie lubiłam chemii, to się myli. Przecież wszyscy 

lubimy magię. 

Muzyki uczyła nas Pani Banaś. Może ktoś zapomniał już jej twarz, ale nie da się 

zapomnieć jej postaci – szczupłej, drobnej kobietki, zawsze w ściśniętej paskiem spódnicy i w 

butach na wysokim obcasie. Stawaliśmy przed lustrami i ćwiczyliśmy – ma, mo, mi, me, mu.  

W tej samej sali mieliśmy plastykę. Uczyła nas moja obecna koleżanka, która od 

tamtego czasu zmieniła tylko jedno – nazwisko. Ja pamiętam Panią Kwiatkowską, a teraz to 

Pani Mazurkiewicz. Poza tym Ewa chyba nie zmieniła się wcale. 

No i tak to wyglądało zza mojej ławki. W szkole miałam świetnych kolegów i 

koleżanki, i musiałabym jeszcze kilka kartek zapełnić, aby teraz o nich napisać. Pamiętam 

nasze imprezy, dyskoteki w szkole albo prywatki u Marka czy u Olka. I moją najlepszą 

koleżankę z tamtych czasów – Olę. I Baśkę, która była kiedyś w Algierii i mówiła po 

francusku, i Pysię, i Kaśkę, i Magdę, która ładnie malowała, i Żuczka, i Boberka, z którym 

siedziałam na historii w pierwszej ławce dla rozrabiaków, i Andrzeja, bo był fajny, i Michała, 

bo dużo gadaliśmy, i Piotrka, bo też był w ścisłej bandzie. I to tak jednym tchem wymieniłam 

czołówkę, ale wszystkich, wszystkich chciałabym jeszcze spotkać. 

Chyba miałam tu pisać o sobie, ale jakoś tak się złożyło, że przy okazji tego szkolnego 

jubileuszu zaczęłam sobie wspominać moją klasę 8c i moich nauczycieli. Zanim wróciłam do 

szkoły jako nauczyciel, minęło chyba 15 lat. Jak mogłabym je streścić? Trudno powiedzieć. 

Bo czy najważniejsze jest to, że skończyłam prawo na uniwersytecie, czy może powinnam 

napisać, o tym jak w zeszłym roku leciałam balonem i płynęłam tratwą? Tak, chyba 

wolałabym opowiadać o podróżach, przygodach, o ciekawych ludziach, których spotkałam, o 

moim zielonym pokoju, w którym właśnie siedzę, i o muzyce, którą kocham, ale chyba na to 

nie ma już czasu. W każdym razie: Hej, droga szkoło! Zapakowałaś mi niezłą walizkę na 

te moje podróże w dorosłym świecie. Tarmoszę ją w pociągach i wycieram ją po biurach, 

i zabieram ją do pracy, i ciągle jeszcze sączy się z niej jakaś głupia radość. 
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