
 

W tym roku nasza szkoła obchodzi swoje 70-te urodziny, 
dlatego postanowiliśmy zaprosić na spotkanie do naszej klasy 
II c jedną z nauczycielek naszej szkoły byłą uczennicę - p. 
Elżbietę Liżewską,  Poprosiliśmy ją, żeby nam opowiedziała o 
tym, jak zapamiętała szkołę kiedy się w niej uczyła. Już na 
początku spotkania obejrzeliśmy pamiątkowe zdjęcia pani Eli, 
Były to czarno-białe zdjęcia klasowe. Następnie zadawaliśmy 
jej pytania, na które bardzo ciekawie nam odpowiadała. 
Dowiedzieliśmy się, że nasza szkoła wyglądała inaczej niż 
teraz, kiedy my się w niej uczymy . Nie było wtedy placu 
zabaw, łącznika, małej salki sportowej. Dzieci spędzały 
przerwy na boisku za szkołą. Jesienią i zimą uczniowie w 
czasie przerw spacerowali po korytarzach. Tam gdzie dzisiaj 
mamy klasy była np. biblioteka i mała salka gimnastyczna, na 
parterze szkoły znajdował się też gabinet dentysty, gdzie 
dzieci leczyły zęby i gabinet pielęgniarki. Najciekawiej p. Ela 
opowiadała o tym jak wyglądały nasze klasy . Nie było wtedy 
kolorowych szafek , białej tablicy , stolików i krzesełek. Na 
ścianie wisiała wtedy czarna tablica, po której nauczyciel pisał 
białą kredą, dzieci siedziały w drewnianych ławkach, które 
miały w środku wycięty otwór na kałamarz. Był to mały 
słoiczek z atramentem, w którym uczniowie maczali swoje 
pióra a potem pisali w zeszytach. P. Ela opowiadała, że przez 
te pióra dzieci miały pełno kleksów, których nie dawało się 
wytrzeć żadną gumką. Uczniowie nosili do szkoły granatowe 
fartuszki i szkolną tarczę na rękawie. Najbardziej zdziwiło 
nas, że chodzili do szkoły sześć dni w tygodniu, czyli także w 
soboty, które my dziś mamy wolne, a także ,że w naszym 
małym budynku uczyły się dzieci od klasy pierwszej do 
czwartej. Dopiero w piątej klasie przechodziły do dużego 
budynku, i tam uczyły się do klasy ósmej. Klasy były dużo 
liczniejsze niż dzisiaj, nawet do 35 uczniów. W szkole działał  
Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, SKO, była  także 
drużyna zuchowa i harcerska. Dzieci przychodziły po lekcjach 
na zbiórki, zdobywały sprawności zuchowe i harcerskie, 
wyjeżdżały na rajdy. Dowiedzieliśmy się też, że jesienią 



uczniowie starszych klas wyjeżdżali do pracy przy wykopkach 
ziemniaków oraz sadzeniu lasu.  

Zapytaliśmy też p. Elę jaki przedmiot w szkole  lubiła 
najbardziej. Odpowiedziała, że była to fizyka i właśnie 
z fizyki brała udział w kilku konkursach. Jej 
wychowawczynią w klasach starszych była 
nauczycielka muzyki p. Elżbieta Marzewska, a 
dyrektorem szkoły p. Henryk Dobkowski. 
Dowiedzieliśmy się też, że w czasie wakacji i ferii 
zimowych działał w szkole „półinternat” , w którym 
dzieci mogły ciekawie spędzić czas pod opieką pań ze 
świetlicy szkolnej. Pani Ela bardzo miło wspominała 
czasy, kiedy chodziła do naszej szkoły i  nauczycieli, 
którzy wtedy ją uczyli. Wielu  z nich do dzisiaj mieszka 
w Barczewie i są już na emeryturze. Spotkanie z nią  
było dla nas ciekawą lekcją historii. 

 

Uczniowie klasy II c 
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