
Z przyjemnością wracam wspomnieniami do czasów szkolnych. Miałem bardzo 

zgraną klasę, z większością osób do tej pory spotykamy się i rozmawiamy o dawnych 

czasach. Miłych wspomnień było naprawdę wiele. Szkołę wspominam bardzo pozytywnie – 

ba, coraz pozytywniej, im bardziej się oddalam od nie w czasie ;)! Chyba tak to już jest, że 

obraz dawnych lat trochę się zaciera i po pewnym czasie zostają w pamięci tylko te dobre 

rzeczy, dlatego tak łatwo ulegamy wrażeniu, że „kiedyś to były czasy!”. ZSZ im. Marii 

Skłodowskiej - Curiie  kojarzy mi się z przyjazną atmosferą, pomocnymi, dobrze 

przygotowanymi nauczycielami, ciekawymi lekcjami, wspaniałą Panią wychowawczynią, 

znajomościami na całe życie. Życie klasowe było dość intensywne, barwne i ciekawe.  

W szkole średniej nawiązałem bliższe relacje, które utrzymuję do dnia dzisiejszego. 

Skłamałbym, gdybym nie napisał, że szkoła kojarzy mi się z koniecznością uczenia się, 

wczesnym wstawaniem, stresem w pewnych momentach. Ale pewne rzeczy są nieuniknione. 

Dzisiaj to wiem i jestem tego świadomy :). Z perspektywy czasu na pewno był to beztroski 

czas, kiedy pieniądz nie miał wartości i nie było tylu problemów oraz obowiązków. Oprócz 

wsparcia, które było w domu, była również Pani Ewa, wychowawczyni, która potrafiła 

pomóc, mądrze prowadzić przez życie. Czasem wystarczył Jej szczery uśmiech. Nauczyciele 

byli różni, bo różni są ludzie napotkani w naszym życiu. Bardzo miło wspominam ludzi  

z klasy, z którymi do dziś organizujemy spotkania i wspominamy wybryki, kawały, 

sprawdziany i przyłapania na ściąganiu, które dziś nas rozśmieszają do łez. Nasza klasa była 

zgrana i dziś jest mi wyjątkowo miło, że byli w niej ludzie, dla których liczyło się to, kto jaki 

jest, a nie ile ma. Na przerwach prowadziliśmy luźne dyskusje o marzeniach, o tym, czego nie 

da się zrobić.  Szczególnie zapamiętałem przygotowania do studniówki i jej ukoronowanie - 

sam bal. Tego po prostu nie da się zapomnieć, mnóstwo śmiechu przy nagrywaniu czołówki, 

dużo stresu przy polonezie. Kilka konfliktów też się przytrafiło. Ale w końcu wszystko 

wyszło tak, jak miało wyjść, a nawet lepiej. Akurat miałem to szczęście, że trafiłem do bardzo 



zgranej klasy. Ze świecą bym takiej nie znalazł, obawiam się, że pochodnia też by była za 

mała  Dużo imprez, jeszcze więcej wspólnych inicjatyw, mało zgrzytów - każdemu życzę 

takiej klasy! W szkole zaprzyjaźniłem się z wieloma nauczycielami i mogłem z Nimi 

rozmawiać na wszystkie tematy. Traktowali mnie i pozostałych uczniów  jak młodych ludzi, 

którzy wkraczają w dorosłe życie i zawsze starali się nam pomóc i doradzić. Na całe życie 

zapamiętałem, że każdy ma problemy ale trzeba być otwartym na innych, a zawsze znajdzie 

się ktoś, kto nam pomoże. Szkołę nie tworzą mury, szkołę tworzą ludzie i wtedy to staje się 

ona „nauczycielką” życia, które się dopiero poznaje. 
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