
 

„Szkoła, która łączy pokolenia” 

Historia prawdziwa 

Biegam! Skaczę! Latam! Unoszę się nad ziemią! – tak właśnie krzyczała moja dusza na wieść 

o zamknięciu szkoły i rozpoczęciu nauki zdalnej. Ależ to była ogromna radość. Wiedzieliśmy 

o istnieniu choroby COVID-19, ale nikt chyba do końca tego tematu poważnie nie traktował. 

Perspektywa niechodzenia do szkoły i pobudzona wyobraźnia o licznych możliwościach 

spędzenia wolnego czasu wzięły górę. Wszystko zapowiadało się cudownie,  

Dziś po ponad rocznej nauce przed komputerem zupełnie inaczej to widzę. „Z oddali nasze 

godziny szkolne błękitnieją" – te słowa naszego patrona Kornela Makuszyńskiego najlepiej 

obrazują moje odczucia. Dopiero teraz zrozumiałam, jak bardzo brakuje mi wyjścia z domu, 

spotkania z koleżankami, aktywnego życia wśród rówieśników, wspólnych zabaw i nawet 

sprzeczek na żywo. Przecież nie jestem jeszcze absolwentką a jednak dobre czasy nauki w 

murach szkolnych przywoływałam pamięcią, jakby to już była bezpowrotna przeszłość. 

Wystarczyło kilka miesięcy, aby błękitniały moje godziny spędzone w gmachu halinowskiej 

podstawówki. Obudziło się we mnie wiele przyjemnych wspomnień. Jednocześnie 

uświadomiłam sobie, że przecież nie tylko ja oraz moje pokolenie chodzimy do szkoły w 

Halinowie, ale również uczęszczali tu nasi dziadkowie, rodzice, wujkowie, czy ciocie. W moim 

przypadku to historia już czterech pokoleń. Ja, mama, jej rodzice, czyli moi dziadkowie i jej 

dziadkowie - moi pradziadkowie. Czy wszyscy tak samo się przygotowywali do wyjścia z 

domu? Jaką drogę odbywali? Czy spotkali się w tym samym miejscu i z tymi samymi 

nauczycielami? W jakich warunkach przebiegała nauka i jak spędzano wolny czas?  

Mam to szczęście, że mogłam poznać i porozmawiać ze swoją prababcią, która odeszła od nas 

w tym roku. Babcia Mania mieszkała w niewielkiej wsi Konik Stary (kiedyś tak brzmiała nazwa 

dzisiejszego Starego Konika) oddalonej ok. 2km od Halinowa. Jej nauka odbywała się w 

nadzwyczajnie trudnych warunkach, bo rozpoczęła ją tuż przed wybuchem II wojny światowej. 

Ówczesna szkoła usytuowana była w trzech małych, drewnianych budynkach zlokalizowanych 

przy ulicy Mickiewicza i obecnej Jana Pawła II. Mieściło się tam w sumie kilka sal lekcyjnych, 

ale było także miejsce na zajęcia świetlicowe. Warunki nie były łatwe. Brakowało prądu i 

porządnego ogrzewania, a przy tym ciągle przybywało uczniów. Po wojnie szkoła została 

przeniesiona do dworku przejętego przez państwo od prywatnych właścicieli majątku Skruda. 

Jeśli jesteście z Halinowa lub okolic, to na pewno słyszeliście określenie „stara szkoła”. To 

miejsce mieści się przy ulicy 3 Maja. Z opowieści prababci dowiedziałam się, że  



powszechnie brakowało rzeczy pierwszej potrzeby, takich jak ciepła odzież, czy obuwie. Nie 

każdy miał czym pisać i na czym. Książki także były rarytasem. Ona sama miała jeden kajet, 

czyli zeszyt do wszystkich lekcji, ale była szczęśliwa, że go w ogóle miała. Nie było typowych 

klas jak dzisiaj według roku urodzenia. Dzieci były podzielone na oddziały według stopnia 

posiadanej wiedzy, który z powodu problemów z nauką podczas wojny był różny. Zdarzało się 

więc, że w jednej ławce siedzieli uczniowie z dużą różnicą wieku i wzrostu. Nikomu nie było 

łatwo w tamtych czasach, dlatego ludzie wzajemnie sobie pomagali dzieląc się na przykład 

jajkami, mlekiem, czy warzywami. Szczególnie tak wspierano nauczycieli. O wycieczkach 

babcia nie wspominała, ale mówiła, że odbywały się zabawy wiejskie i potańcówki, oraz 

organizowane były zawody sportowe, które umilały czas dorosłym i dorastającej młodzieży.  

Do tej samej szkoły uczęszczali również rodzice mojej mamy. Oboje pochodzą ze Starego 

Konika, więc pokonywali tą samą drogę przez las, co prababcia. Od nich mogłam znacznie 

więcej usłyszeć o wyglądzie samego budynku i pozostałościach po pięknym parku otaczającym 

posiadłość, który powoli na ich oczach tracił swój urok. Moi dziadkowie wspominają 

drewniane balkony dworku oraz klomby z kwiatami i czysty jeszcze staw rybny. Niedaleko 

przy ulicy Parkowej 65 mieściła się agronomówka, w której również odbywały się wówczas 

lekcje. Chociaż było to już 15 lat po wojnie, to nadal w klasach zgrupowane były dzieci w 

różnym wieku. Życie w szkole w Halinowie na początku lat 60-tych kwitło. Istniało kółko 

czytelnicze, prężnie działająca grupa teatralna oraz prowadzony przez panią Rutkowską zespół 

tańca folklorystycznego, który występował m.in. w liceum w Sulejówku, a halinowska 

młodzież szła tam pieszo, aby ich podziwiać i dopingować w konkursach. Pobliska Miłosna 

posiadała nawet kino, w którym można było zobaczyć premiery filmowe. „Na „Krzyżaków” 

poszliśmy całą szkołą” – wspominają dziadkowie. Odbywały się także wycieczki dalsze, na 

przykład statkiem Dziewanna lub Syrena po Wiśle przez Kanał Żerański do Zegrzynka.  

Przybywało uczniów a wraz z nimi i nauczycieli. Babcia Teresa wspomina swoją polonistkę 

panią Irenę Pawłowską i trudne lekcje matematyki z panem Zawadzkim. Za to dziadek 

opowiada o łobuzerskich dowcipach, na jakie młodzież pozwalała sobie w stosunku do pana 

Rutkowskiego. Mam wrażenie, że rzucanie kałamarzami i skrobanie scyzorykiem ławek 

szkolnych miało miejsce notorycznie. Nie obyło się też bez chwili grozy, kiedy pewnego dnia 

przestraszone dzieci zostały cofnięte do domu, bo na terenie sanitariatów znaleziono martwe 

ciało dyrektora Zielińskiego.  

 

Na początku lat osiemdziesiątych naukę w tej samej szkole w Halinowie rozpoczęła moja mama 

i jej brat. Oni także musieli pokonywać codzienną, długą trasę przez las ze Starego Konika. 



Mama wspomina ostatni klomb z kwietnikiem przed głównym wejściem do szkoły i coraz 

bardziej niszczejący i zaniedbywany staw. Nadal istniały pozostałości po dawnej świetności 

dworku takie jak piece kaflowe w salach lekcyjnych, stare drewniane okna ze stylizowanymi 

klamkami, dekoracyjne okrągłe kasetony na suficie wokół lamp na korytarzu i w pokoju 

nauczycielskim. W sali pani Róży Wikieł, która uczyła języka polskiego wisiały portrety 

polskich poetów i pisarzy. Do jednej z klas przechodziło się przez pokój nauczycielski i tam 

były jeszcze mocno naznaczone duchem czasu drewniane ławko-stoły wielokrotnie 

przemalowywane na zielono z otworami w blatach na kałamarze, których używali jeszcze 

mamy rodzice. Toalety, a właściwie latryny, były w oddzielnym małym budynku zewnętrznym. 

Ponieważ nadal brakowało sal lekcyjnych, to obok starego gmachu podstawówki w między 

czasie został dobudowany dwukondygnacyjny pawilon z dodatkowymi klasami. Tam też była 

stołówka i biblioteka a po deszczu … stała woda na jego korytarzu i w salach na parterze.  

- Dobrze, a w takim razie, w jaki sposób w małych budynkach zmieściła się hala? Gdzie 

odbywały się apele? Wydarzenia sportowe? – Zapytałam mamę.  

- Dziecko, jaka hala, jaka sala gimnastyczna? – Odparła z uśmiechem, – Wszystko miało 

miejsce na dworze, przed szkołą. Biegi krótkodystansowe odbywały się np. wzdłuż płotu 

szkoły, gdzie był też przyjemny cień od drzew, a długodystansowe wokół boiska przed 

pawilonem i tam też odbywały się apele. Lekcje wf-u prowadził pan Gronczewski oraz uczący 

do dziś pan Andrzej Żbik. Pamiętam jedną z uroczystości szkolnych, którą prowadziłam jako 

przewodnicząca samorządu uczniowskiego. Padał drobny deszczyk, było chłodno, a wokół 

kałuże po wcześniejszej ulewie, ale nikomu to nie przeszkadzało.  

- A co gdy lało, albo podczas zimy? Co wtedy robiliście? – Zaciekawiłam się.  

- W takiej sytuacji zamiast apelu były mniejsze spotkania na parterze w holu starego budynku 

przy otwartych salach lekcyjnych, dzięki czemu więcej osób się mieściło. A wf? Czasem coś 

„fikaliśmy” na korytarzu. Nawet skoki przez kozła były, ale trzeba było być cicho, żeby nie 

przeszkadzać w toczących się obok lekcjach. W mojej klasie, w której wychowawczynią była 

pani Alicja Wojciechowska, niejednokrotnie zamiast wf-u, muzyki czy godziny wychowawczej 

mieliśmy matematykę, bo tego przedmiotu ta pani uczyła. – Z lekkim uśmiechem opowiadała 

dalej mama.  

Byłyśmy w temacie wystąpień publicznych, więc przypomniałam sobie, jak parę razy 

przejeżdżałam lub przechodziłam przez plac starej szkoły i zawsze ciekawiła mnie tam dość 

spora kamienna budowla. Na początku nie wiedziałam, co to było. Dopiero mama 

wytłumaczyła mi, że był to prawdziwy amfiteatr na murowanym podwyższeniu, ze schodkami 

na scenę i ławeczkami dla widowni. Dziś niestety pozostały z tego tylko ruiny. W scenerii 



stawu, przy doprowadzonym oświetleniu odbywały się tam najczęściej przedstawienia 

objazdowych teatrów dla dzieci i młodzieży. Natomiast podczas przerw było to miejsce 

nielegalnych zabaw zręcznościowych. Należało przejść po wąskim gzymsie otaczającym 

zabudowę sceny tak, aby z niego nie spaść.  

- A jakie wydarzenia najbardziej utkwiły ci w pamięci? – Zadałam mamie kolejne pytanie.  

- Pamiętam swój pierwszy lot samolotem, który zorganizował nauczyciel geografii Jerzy 

Gałkowski. Pierwsza jednodniowa wycieczka w historii szkoły była do Krakowa. Na nią nie 

zdecydowałam się, ale już rok później poleciałam do Gdańska. Był to krótki i bardzo głośny lot 

AN24, ale niezwykle emocjonujący dla nas.  

Tu mama przerwała opowieść i z szuflady wyjęła bilet z tego lotu.  

- Wydaje mi się, że na twoich zdjęciach rozpoznaję szkołę, do której ja teraz chodzę. Czy dobrze 

widzę. – Dopytywałam dalej.  

- Tak. – Odparła mama. – Budowa nowej szkoły została zakończona, kiedy byłam w ósmej 

klasie. Przy jej wykańczaniu pomagali rodzice i nawet dzieci. Przeprowadzka odbyła się po 

pierwszym semestrze. Uczniowie przenosili osobiście wyposażenie swoich sal. My mieliśmy 

duże drewniane cyrkle, linijki i ekierki, ale niektórzy dźwigali nawet krzesła i ławki. Zdjęcia, 

które widzisz pochodzą z zakończenia roku szkolnego i balu ósmoklasistów.  

Po mamie do szkoły w Halinowie chodził jeszcze mój starszy brat, który należał do ostatniego 

rocznika dzieci kończących powojenne gimnazjum. Czasami się śmiejemy z tego 

przełomowego momentu w naszej lokalnej historii i mówimy, że był tym, który gasił 

symboliczne światło w gmachu tej części budynku.  

Opowieści mojej rodziny były przeplatane wieloma ciekawostkami. Okazało się, że dzieci 

urodzone po 1 lipca 1952r. zostały objęte obowiązkiem ośmioletniej szkoły podstawowej a mój 

dziadek ma urodziny właśnie na początku tego miesiąca. Podobna sytuacja miała miejsce w 

2008r., kiedy uczniowie urodzeni przed końcem czerwca rozpoczynali naukę w pierwszej 

klasie w wieku sześciu, nie siedmiu lat, jak było to wcześniej. A tak się złożyło, że to mój rok  

urodzenia. Ciekawy przykład związku pokoleń przytoczyła babcia. Geografii uczyła ją pani 

Rąbalska, czyli mama pani Tulewicz, która z kolei jako pierwsza w historii szkoły prowadziła 

lekcje języka angielskiego. Moja mama była wtedy w siódmej klasie, a ta pani do dziś pamięta 

w której ławce siedziała i z kim. To był początek jej pracy zawodowej, a skończyła ją ucząc 

jeszcze mojego brata. Także panie Ostrowska, Jaroszewicz, czy wreszcie Wacława Sawicka 

ucząca przyrody służyły dwóm pokoleniom mojej rodziny, a przy tym – jako ciekawostka – 

pani Sawicka wspierana była różnymi domowymi specjałami przez moją praprababcię Martę, 

po której noszę imię.  



Po wysłuchaniu historii opowiadanych przez moich bliskich zaczęłam przeglądać swój 

pamiętnik. Stwierdziłam z rozrzewnieniem, że opisane przeze mnie zdarzenia ze szkoły przed 

pandemią są żywe, więcej w nich ruchu i temperamentu. Zauważyłam, że dużo łatwiej mi 

zwizualizować sobie niektóre sceny w porównaniu do tych z ostatnich miesięcy, które stały się 

monotonne i mocno statyczne. Nauka zdalna jest ciekawym doświadczeniem, które 

niewątpliwie pozwoliło mi udoskonalić swoje umiejętności obsługi komputera, ale sprawiło, 

że bardzo doceniłam tryb stacjonarny i wszystkie związane z tym konsekwencje począwszy od 

porannego wstawania, przez ubieranie się, naukę i najważniejsze – przez możliwość kontaktu 

osobistego z nauczycielami i rówieśnikami.  

Wspomnienia mojej rodziny ze szkoły w Halinowie są niezwykle sentymentalne a 

niejednokrotnie dynamika wydarzeń sprawia, że jeszcze dziś tętnią one życiem w ustach moich 

bliskich. Swoje przygody opowiadają mi z uśmiechem i one rzeczywiście błękitnieją, jak to 

trafnie ujął nasz patron, pan Makuszyński. Każdy z nich wraca z ogromną przyjemnością do 

swoich szkolnych historii, a z perspektywy czasu tamten okres życia wspomina najmilej. Przy 

okazji dowiedziałam się jak wiele wspólnego mają ze sobą cztery pokolenia mojej rodziny, a 

także pokolenia uczących tu nauczycieli. Dzieje szkoły w Halinowie to istotna część historii 

naszego regionu, której integralne ogniwo stanowi kadra pedagogiczna oraz ludzie wychowani 

i wykształceni w jej murach. 

 

Marta Ziarko, klasa 6d 

I miejsce w kategorii klas 4 – 8 

 


