
 

 

 

„Dziadek” w mundurku 

 

 

 

Ponad 60 lat temu na pustym , porośniętym trawą i dzikimi krzewami placu, pomiędzy ulicami 
Czorsztyńską i Reduty Ordona panowała wrzawa niecodziennej budowy. Razem z niesfornymi 
dzieciakami z okolicznych ulic biegaliśmy po pagórkach piachu, próbowaliśmy wskakiwać w biegu do 
wagoników przewożących kruszywo i cegły i zdzieraliśmy kolana wywracając się na kamieniach. 
Wracając umorusany do domu z dyndającymi podwiązkami i dziurami w opadniętych, prążkowanych 
pończochach, zapewniałem mamę, że dzieje się coś naprawdę wyjątkowego – wojsko buduje nową 
szkołę. Byłem wówczas uczniem drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ratajczaka.  

Pierwszego wrzenia 1958 roku, jako uczeń trzeciej „C” stanąłem w mundurku, a właściwie           
w satynowym fartuszku na pierwszym apelu w nowo otwartej szkole. Dziś już nie pamiętam, jak 
przebiegała ta uroczystość. Z pewnością z wielką pompą. Pierwsza w okolicy, a być może i w mieście 
szkoła świecka bez nauki religii, powstała głównie z myślą  o dzieciach z rodzin działaczy partyjnych, 
wyższych urzędników, milicjantów, ale głównie wojskowych. To właśnie wojsko wespół z cywilami 
postawiło ten budynek i powołało szkołę do istnienia. Miała ona stanowić przyczółek laicyzacji 
społeczeństwa i uchronić dzieciaki przed szykanami i drwinami kolegów, przed wychodzeniem z lekcji 
religii i pętania się po korytarzu. Jak to bywa w naszej narodowej historii na skutek rozmaitych 
zawirowań i ówczesnego umacniania się sił lewicowych w rządzie Gomułki już w następnym roku 
wyprowadzono naukę religii ze wszystkich szkół w kraju. Ale szkoła pozostała i trwa.  

Nasza 48 dała podstawy wykształcenia tysiącom ludzi. Rozwodzenie nad jej zasługami                      
i znaczeniem byłoby banałem. Po sześćdziesięciu latach trudno cokolwiek dokładnie pamiętać                
i odtworzyć w szczegółach.  Każdy z nas ma jednak własne wyspy pamięci, na których mieszkają ciągle 
ci sami młodzi nauczyciele, choć wielu z nich już dawno odeszło. Zawsze jednak będziemy pamiętać, 
jak lekcja geografii każdorazowo rozpoczynała się od pieśni intonowanej przez pana Gajewskiego:  
„W Tyrolu, gdym na warcie stał i o swym szczęściu śnił, chwycił karabin i oddał strzał, strzał to 
śmiertelny był”. Drobna postać pierwszego kierownika szkoły, człowieka dobrodusznego i ruchliwego 
jest związana z moimi wspomnieniami z podstawówki. Wspomnieniami chwil miłych i przyzwoitych 
zachowań, ale i głupich wybryków. Pamiętam, kiedy zaraz po ukończeniu szkoły razem z Leszkiem 
Pieczyńskim podpaliliśmy rozsypany na parapetach okien szkoły proch strzelniczy własnej produkcji. 
Ubaw był, jak stróż mieszkający podówczas w szkole wyskoczył w piżamie przerażony i wołał: „Pali 
się!” . Na zawsze w sercu noszę moją uwielbianą wychowawczynię, młodziutką panią Halinę Popik 
(później Bernacką). Jej kultura bycia, jasność wypowiedzi i sposób wyrażania myśli piękną polszczyzną 
stały się dla mnie wzorcem, do którego odwoływałem się w dalszej edukacji. Tutaj zaiskrzyły moje 
zdolności plastyczne - w czwartej klasie namalowałem pierwszy obraz farbami olejnymi na tekturze. 
Byłem z niego ogromnie dumny, bo został oprawiony i wisiał na ścianie w klasie.  

Tutaj zawiązywały się pierwsze przyjaźnie. Spośród kolegów, którzy pozostają w mojej pamięci  
chcę wymienić:  prymusa Ryśka Pikułę, Krzyśka Seneczkę, z którym siedziałem w jednej ławce, Piotra 
Kompalkę, u którego bawiłem się często w ogrodzie i w domu, Marka Błusia, który zawsze imponował 
mi wiedzą i dojrzałością, a nade wszystko śp. Andrzeja Żylińskiego, z którym na długie lata 
zaprzyjaźniłem się dopiero po skończeni szkoły. 

Tutaj także narodziły się pierwsze sympatie i zauroczenia. Podkochiwałem się w ślicznej 
blondyneczce - Wiesi Frączak. Pamiętam, jak okrutne dzieciaki na mojej ulicy rozrzucały kartki 
pamiętnika, który znalazły ukryty na strychu. Pisałem tam o mojej miłości do Tereski Pelczarskiej 



(później Krukowskiej), która zauroczyła mnie w czasie potańcówki szkolnej. Nigdy wówczas nie 
pomyślałbym, że ta wiotka i drobna Tereska całą swoją późniejszą nauczycielską karierę poświęci 
naszej szkole, a tym bardziej, że będzie wychowawczynią mojego najstarszego syna. Tak „naprawdę” 
zakochałem się w Grażynce Rot i przeżyłem bardzo dotkliwie porażkę, kiedy Grażynka nie przyszła na 
pierwszą i jedyną randkę pod kino „Bałtyk” . Na dodatek chowając się za drzewami krok w krok 
podążała za mną mama. Czasami ciężko było być jedynakiem. 

Szkołę ukończyłem na samych piątkach w 1963 roku. Maturę zdałem w LO nr 1 a następnie 
ukończyłem medycynę w PAM. Pod koniec studiów ożeniłem się z koleżanką z ogólniaka, urodziła się 
nam córka Małgorzata. Podjąłem pracę na uczelni, po czym zakochałem się w pacjentce. 
Konsekwencją był rozwód i nowa rodzina. Trzech synów: Krzysztof, Grzegorz i Łukasz. Wszyscy 
chłopcy znów trafili do mojej szkoły. Wszyscy trzej ją ukończyli. Małgosia dorastała w innej 
podstawówce, ale też, tak jak później Krzysio zdała maturę z wyróżnieniem w Jedynce. Jest 
stomatologiem po PAM, zrobiła doktorat z medycyny i pracuje w uczelni. Krzyś ukończył naszą 
podstawówkę w 1995 roku. Dziesięć lat temu obronił dyplom na Wydziale Nauk o Zdrowiu PAM i jest 
ratownikiem medycznym. To on tak hałasuje jeżdżąc na sygnale po mieście karetką pogotowia. 
Najmłodszy z całej czwórki moich dzieci, Łukasz opuścił mury naszej szkoły w roku 2003. Czule 
wspomina wychowawczynię panią Danutę Staśkowską. Maturę zdał w Liceum nr 5 i przed dwoma 
laty obronił dyplom magistra na Wydziale Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Jest Filmoznawcą. Tylko 
Grzesio ukończył już wszystko. Od dzieciństwa chorował na nieuleczalną chorobę. Odszedł dwanaście 
lat temu jako 22 letni młodzieniec. Uczył się indywidualnie przy nieocenionym udziale pani Katarzyny 
Gwiazdy i Krystyny Pisarskiej. Naszą szkołę ukończył z rocznym opóźnieniem z powodu narastających 
objawów umysłowej niepełnosprawności. Potem wspaniali pedagodzy pomogli mu skończyć 
Zasadniczą Szkołę Specjalną  w zawodzie dziewiarz ręczny. Na próżno. Mimo to w sercu moim i mojej 
żony pozostaną wszyscy nauczyciele naszej szkoły, którzy nie tylko zajmowali się edukacją Grzesia, ale 
także pomagali nam przeżyć szok rozpoznania choroby i oswajania się z  jej rozwojem                             
i nieuchronnymi następstwami. 

 

Od trzech lat jestem na emeryturze. Coraz częściej słucham Mozarta i Griega. Cierpię na 
niedostatek wiedzy filozoficznej, przez wiele lat marzyłem o harleyu. Mimo wszystko czuję, że jestem 
szczęściarzem. Marzenia się spełniają. Coraz więcej maluję. Byłem lekarzem malującym, a stałem się 
malarzem „lekarzującym”. Moje portrety wiszą w Katedrze, w salach posiedzeń senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego i Akademii Medycznej, znajdują się w kolekcjach prywatnych. Obrazy te traktuję 
niezwykle poważnie, są dla mnie jak dzieci, które przekazuję w dobre ręce. Wiem, że za kilka lat 
doktorat  i specjalizację trzeba będzie odwiesić na haku. Pożegnać się z praktyką, lub jeszcze lepiej 
przekazać ją dzieciom albo wnukom, jesienią założyć ciepłe kapcie i cieszyć się ciepłem ich domów.  



Jestem dziadkiem i mężem niezwykłej babci Mireczki. Póki co, mam dwóch wspaniałych 
wnuków: czternastoletniego Michała od Małgosi i jedenastoletniego Mikołaja od Krzysia. Przed 
pięcioma laty Krzyś obdarował mnie cudowną wnuczką Matyldą. Minie rok, może dwa i ona 
przybiegnie do naszej szkoły na dźwięk pierwszowrześniowego dzwonka.  Powtórzy znowu nasz 
miniony czas. Może wraz    z kolegami podpalą jakiś proch na parapetach okien, zakochają się… Po 
latach będą wspominać. 

Dzisiaj czuję satysfakcję i spełnienie, tak w życiu rodzinnym, zawodowym, jak i w malarstwie. 
Najpiękniejsze i najbardziej cenne w tych wszystkich wspomnieniach jest jednak to, że wszystkie te 
lata wraz z moimi bliskimi przeżyłem w pokoju, bez zamętu, wojny, zniszczenia, niepotrzebnych 
śmierci czy okrucieństwa. Nie cierpię z powodu braku kombatanctwa, państwowych odznaczeń           
i nadzwyczajnych zasług. Dziś u progu siedemdziesiątki kroczę dalej spokojnie moją ścieżką, starając 
się pogodnie patrzeć na te dzieciaki, które rozkrzyczane wybiegają ze szkoły. Z mojej szkoły… 
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