  
   Wspomnienia opracowane na podstawie wywiadów Weroniki, 
   uczennicy klasy 8b z: Babciami, Jolą i Bogusią, Dziadkiem Stanisławem, 
   Tatą Marcinem i Mamą Adrianną.

  Pani Bogumiła KURNIKOWSKA, Babcia Weroniki, uczennicy kl.8b
* Babcia naukę rozpoczęła w 1971 roku. Jej wychowawczynią była p. Żmijewska.
* Uczyła się w drewnianej szkole, która była na terenie dzisiejszej, 
  przy ul. Wczasowej, ponieważ obecna, stara szkoła przy ul. Turystycznej 
  była w trakcie rozbudowy. 
* Nauczyciele, których Babcia pamięta to:
   		p. Iwaniec - j. rosyjski
p. Waś - historia
p. Kostrzemska - matematyka i geometria
p. Kwiatkowska - wf
p. Modzelewski - fizyka
p. Antosiewicz - j. polski
p. Kornacka - zajęcia praktyczno-techniczne
p. Grudzień - muzyka
* P. Jakubiak pełnił obowiązki woźnego, a jego żona sprzątała szkołę i pilnowała, 
  czy dzieci zmieniają buty. 
* Babcia pamięta, że pod koniec lat 70. dyrektorem szkoły została 
  p. Elżbieta Kwiatkowska.  
* Nieodłącznym atrybutem p. Modzelewskiego, fizyka, był płaszcz, beret z antenką 
  i skórzana teczka. 
* Za nieprzeczytanie lektur były kary.

* U p. Kornackiej na pracach ręcznych wszyscy haftowali, szydełkowali i robili 
  na drutach (robótki ręczne). Na zajęciach praktyczno-technicznych Babcia uczyła
  się też wbijania gwoździ w deskę oraz piłowania drewna. P. Kornacka była
  zawsze ubrana w bluzkę i spódnice, które sama robiła na drutach. 
* Do szkoły Babcia chodziła ubrana w granatowy fartuszek z białym
  kołnierzykiem.
* W każdej klasie stał kaflowy piec na węgiel, który zimą ogrzewał klasę.
* Ławki były drewniane, a na każdej z nich stał pojemnik z atramentem. 
  W każdej sali nad tablicą wisiało godło.
* Przerwy spędzano grając w gumę, klasy, chłopka, kapsle oraz skacząc 
  na skakance. 
* Gdy w szkole był bal karnawałowy, stroje były robione z bibuły lub krepiny.
* W 7-8 klasie dochodziło PO, czyli przysposobienie obronne, które prowadził
  p. Lange. 
* Ulubione przedmioty Babci to był w-f i zajęcia praktyczno-techniczne.
  Przedmiotem, którego Babcia nie lubiła, był język polski. 
* Babcia pamięta również p. Jędrzejczyka.  
* Z opowieści z kolei swojej mamy Babcia pamięta, że dyrektorem szkoły był
  w przeszłości p. Poszepczyński.
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Wspomnienia pani Jolanty CACKOWSKIEJ, 
Babci Weroniki 
* Babcia zaczęła pracę w 1993 roku i przepracowała w naszej szkole 27 lat. 
* Dyrektorem szkoły była p. Elżbieta Kwiatkowska, potem była p. Grażyna
  Podwysocka, następnie p. Elżbieta Piszcz. 
* Od 1999 roku był to Zespół Szkół nr 2, bo powstało gimnazjum. 
* Od 1993 nowa szkoła została oddana w połowie do użytku – dla klas 1-3, 
  sala gimnastyczna była w budowie, a sali informatycznej w ogóle nie było.
* Z okazji np. Dnia Dziecka organizowane były mecze siatkówki między uczniami, 
  a nauczycielami i pracownikami szkoły. W ciepłe dni na przerwie dzieci
  wychodziły na dwór, gdzie grały w berka i kapsle oraz skakały na skakankach, 
  a popularną zabawką było riki-tiki. 
* Pierwszy bal gimnazjalny liczył ok. 300 osób. 
* Pracownicy, których Babcia pamięta:
p. Aniela Rosłon
p. Halina Brym
p. Janka Michalska
p. Jaworska
p. Napiórkowska
p. Trzpil
* Dozorcami byli p. Broma, p. Staszak i p. Kacprzyk. Nocą dozorcy pilnowali 
  szkoły, ponieważ nie było alarmu.
* Nauczyciele, których Babcia wspomina to:
p. Ewa Pleta
p. Stefania Strzemieczna
p. Urszula Dobrzyńska 
p. Kornacka
p. Ewa Kopczyńska.
* Raz w miesiącu, w sobotę Babcia też pracowała. 
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Pośrodku, 3 od lewej - p. Jolanta Cackowska


Pan Stanisław CACKOWSKI, dziadek Weroniki
* Dziadek zaczął naukę w 1966 roku. Jego wychowawczynią była
  p. Maria Bieńkowska.
* Dziadek uczył się w drewnianej szkole, która znajdowała się na miejscu obecnej
  nowej szkoły, przy ulicy Wczasowej. Szkoła była ogrzewana piecem kaflowym
  i nie posiadała toalet, trzeba było wychodzić na zewnątrz. 
* Przy obecnej starej szkole przy ulicy Turystycznej za Dziadka czasów 
  było boisko m.in. do siatkówki i piłki ręcznej, a obok boiska znajdował się
  budynek, w którym odbywały się zajęcia praktyczno-techniczne. 
* Nauczyciele, których Dziadek pamięta, to: p. Antosiewicz, p. Kwiatkowska
  i p. Bieńkowska.
* Dyrektorem była p. Bieńkowska.
* Uczniowie nosili granatowe fartuszki z białymi kołnierzykami. W klasach 
  było ok. 30 uczniów.
* Lekcje religii nie były prowadzone w szkole, tylko przy kościele, w Sali
  katechetycznej.  
* Lekcje odbywały się od poniedziałku do soboty, a oceny były od 2 do 5. 
* Karami były uderzanie linijką po dłoni i ciągnięcie za uszy. 
* Ulubionym Dziadka przedmiotem był wf, a znienawidzonymi - fizyka, chemia
  i matematyka. 
* Gdy przez Czarną Strugę jeździła kolejka, Dziadek razem ze swoimi kolegami
  zbierał bilety z torów, którymi później się bawili.  
* Kilka lat temu odbyło się spotkanie, na które przybyła CAŁA Dziadka klasa.  
* W szkole nie było psychologa i pedagoga, a problemy klasowe rozwiązywano
  szybko i bez rozgłosu. 


Pan Marcin KURNIKOWSKI, Tata Weroniki

* Tata rozpoczął naukę w 1990 roku.
* Przez pierwsze 3 lata jego wychowawczynią była p. Banasiuk, a w klasach 4-8  
  p. Iwona Fundament.
* Tata pamięta, że dyrektorką szkoły była p. Elzbieta Kwiatkowska. 
  A z nauczycieli: p. Elę Suchecką od muzyki, p. Jana Bieńkowskiego – wf, 
  p. Stefanię Strzemiecką - która uczyła matematyki,  p. Iwona Fundament
  uczyła języka polskiego, a p. Lange – biologii i chemii. 
  Tata pamięta również takich nauczycieli takich jak: p. Iwona Sienkiewicz, 
  p. Magda Metelska, p. Anna Szałkowska. 
* Na przerwach tata grał w ping ponga i w piłkę nożną (zrobioną z gazety, 
  która była owinięta taśmą).
* Dodatkowe zajęcia to były SKS-y i UKS-y. 
* W szkole była tzw. „Szansa”, popołudniowa świetlica, na którą chodziło się
  po zajęciach. 
* Gdy była ładna pogoda, lekcje wf-u odbywały się nad Wenecją. 
  Imprezy szkolne np. z okazji Dnia Dziecka też były organizowane nad Wenecją. 
* Do 7 i 8 klasy dochodziły dzieci ze szkoły w Nadmie. 
* Tata pamięta otworzenie nowej szkoły, która w całości nie była dla nich
  od razu dostępna, bo najpierw oddano skrzydło dla klas 1-3, a dopiero 
  po dwóch latach dla klas 4-8. A sala gimnastyczna była w trakcie budowy.  
*  Ulubionym przedmiotem Taty był wf, a mniej lubianym - język polski.
*  Podczas zabawy na przerwie Tata raz wyrwał drzwi z zawiasów, 
   które musiał później sam naprawić. 
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Pani Adriana KURNIKOWSKA, mama Weroniki
* Mama rozpoczęła naukę w 1991 roku. 
* W 1 i 2 klasie jej wychowawczynią była p. Kornacka. Pani Kornacka zawsze
  miała dwuczęściowy strój, który sama zrobiła na drutach.
* Do nowego, obecnego budynku szkoły Mama przeszła, gdy była w 3 klasie. 
  Klasy 4-8 zostały jeszcze dwa lata w budynku przy ul. Turystycznej.  
* Od 4 do 8 klasy wychowawczynią była p. Alicja Malinowska, która uczyła
  matematyki. Pani Malinowska chciała, żeby klasa mojej Mamy jako jedyna
  nosiła fartuszki. 
* Dyrektorem szkoły była p. Elżbieta Kwiatkowska.
* Nauczyciele, których Mama pamięta to:
p. Elżbieta Kwiatkowska - język polski
p. Alicja Malinowska - matematyka
p. Zbigniew Lange - biologia
p. Jan Bieńkowski - wf
p. Elżbieta Suchecka - muzyka
p. Teresa Laskowska - technika
p. Magda Metelska - geografia
p. Iwona Fundament - język polski
* Ulubione przedmioty to wf i polski, mniej lubiany: matematyka.
* Lekcje wf-u często były prowadzone nad Wenecją, gdzie biegano wokół stawu. 
  Mama brała udział w prawie każdych zawodach sportowych (siatkówka i biegi).
* Na lekcjach techniki z p. Laskowską Mama uczyła się pieczenia ciast
 i szydełkowania. 
* W szkole była sala muzyczna, gdzie stało pianino, przy którym p. Suchecka 
 uczyła śpiewu. Mama chodziła na chór, który prowadziła p. Ela. 
* Naukę języka angielskiego Mama zaczęła w 4 klasie.
* Obecna sala informatyczna była salą matematyczną.
* Na przerwie Mama skakała na gumie, grała w kolory oraz bawiła się riki-tiki 
 (to taka zabawka zręcznościowa, dwie drewniane kulki na sznurkach, które
 wprawiano w ruch, aby uderzały o siebie).
* Na holu odbywały się bale ósmoklasistów , gdzie tańczono poloneza, którego
 uczyła p. Laskowska.
* Festyny były organizowane na Wenecji. 
* Gdy przychodziły ciepłe dni, nauczyciele często zabierali uczniów na spacery
  do lasu. 

