
              Wspomnienia Krzysztofa Tolaka 

                        

 

Do szkoły podstawowej  poszedłem w 1966 r. Od klasy 1 do 5 chodziłem do szkoły, która mieściła się 

starym budynku a do klasy 6 i 7  już do nowej szkoły. Do klasy ósmej uczęszczałem już do szkoły 

podstawowej w Nadarzynie.W starej szkole było 5 małych sal.  W salach była tablica, drewniane ławki, 

pomoce szkolne takie jak: drewniane linijki, ekierki, cyrkle  były też globusy , mapy , płazy w formalinie 

itp. W szkole były piece kaflowe, ogrzewaniem  zajmowała się woźna  p. Anna Ciemińska, a później 

pomagała jej pani Maria Rozbicka. Strojem szkolnym był granatowy lub czarny fartuch z białym 

kołnierzykiem. Przybory szkolne to : książki, zeszyty, piórnik, kredki , ekierki, cyrkle, linijki, kątomierz, 

gumki i długopisy. 

 

 



 

Moją wychowawczynią w 1 klasie była pani Krystyna Jasińska, która uczyła j. polskiego i matematyki. 

Inni nauczyciele to: p. Zofia Modrzecka, p. Włodzimierz Wencel, p. Janina Kącka, p. Zoja Sułek,  

p. Utrata,  p. Olimpia Piszczek, p. Rafał Rawa, państwo Marchlewscy. 

 

Do mojej klasy chodzili uczniowie znajdujący się na załączonym zdjęciu :  

Zofia Suska, Jolanta Szulik, Urszula Jakubowska, Halina Mazur, Krystyna Parzyńska, Krzysztof Tolak, 

Arkadiusz Koper, Jacek Perzyna, Piotr Matusik, Krzysztof Boniecki, Antoni Tolak, oraz nasza 

wychowawczyni Olimpia Piszczek. Oprócz tych uczniów co są na zdjęciu pamiętam  jeszcze: 

Mirosława Mikołajczyka, Krzysztofa Rozbickiego, Janka  Gozdka, Urszulę  Szulik i Andrzeja 

Żukowskiego. 

Organizowane były wycieczki , apele, przedstawienia. O ile pamiętam wycieczki organizował pan 

Wencel. 



Do szkoły średnio lubiłem chodzić ale nie chodziłem na wagary, nauczycieli lubiłem wszystkich a 

szczególnie pana Wencla, ponieważ on prowadził prace ręczne a mnie to bardzo interesowało. 

Uczniem byłem średnim. 

Moja mama uczęszczała do szkoły, która mieściła się w domu swoich rodziców a moich dziadków 

Leokadii i Juliana Żukowskiego było to gdzieś w latach 1937-1938. 

Poniżej jest zdjęcie domu dziadka, w którym mieściła się przedwojenna szkoła . 

 

 



 

To jest zdjęcie mojej klasy z wychowawczynią panią Olimpią Piszczek(trzecia lub czwarta klasa.). 

Uczniowie to: Zofia Suska, Jolanta Szulik, Urszula Jakubowska, Halina Mazur, Krystyna Parzyńska, 

Arkadiusz Koper, Jacek Perzyna, Krzysztof Tolak, Piotr Matusik, Krzysztof Boniecki i Antoni Tolak. 

 


