
 

 

 

 

 

 

 

WYWIAD do szkolnego projektu  

Imię i nazwisko: Teresa Ejseumann 

Nazwisko panieńskie:Kopka 

Wiek: 70 lat 

Miejsce zamieszkania: Nieporęt 05-126, Dzikiej Róży 4         

1) W których latach uczęszczał/a Pan/Pani do Szkoły Podstawowej w 

Nieporęcie? 

 

Od 1958- 1965r. 

 

2) Jak wyglądała Szkoła Podstawowa w Nieporęcie kiedy Pan/Pani do niej 

uczęszczał/uczęszczała? 

Szkoła była murowana parterowa siedmio klasowa. Wejście główne do szkoły 

znajdowało się w szczycie od ul. Dworcowej w kierunku boiska. 

 

 

3) Czy budynek szkoły mieścił się tam, gdzie jest obecnie? 

 

Tak w tym samym miejscu tylko zostało rozbudowane . 

 

4) Kto był wtedy Dyrektorem szkoły?  

Kierownikiem szkoły był p. Jankowski imienia nie pamiętam od 1958-1963. 

Następnym kierownikiem był p. Józef Kozera . 

 

 

 

5) Czy znała Pan/Pani naszego patrona szkoły Bronisława Tokaja? Jeżeli tak 

to jakim był człowiekiem? 

Pan Bronisław Tokaj był patronem naszej szkoły, lecz nie znałam go osobiście 

tylko z opowiadań. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6) Gdzie odbywały się lekcje? Jak wyglądały sale? 

Lekcje odbywały się w klasach szkolnych. W klasie  do której uczęszczałam 

uczyły się 42 osoby; były ławki drewniane w pulpitach ławek były kałamarze, a 

w nich atrament do pisania, stalówkę, która była zamocowana w obsadce. 

 

7) Jakie były przedmioty? 

Polski 

Matematyka 

Geografia 

Historia 

Fizyka 

Chemia 

J .Rosyjski 

W-F 

Muzyka 

Rysunki  

 

 

 

8) Czy wydawany był obiad lub inny posiłek? 

 

Nie pamiętam gdyż nie korzystałam z posiłków. 

 

9) Jak wyglądały przerwy?, ile trwały? Co się na nich działo? 

Godzina lekcyjna trwała 45 minut, przerwa 15 minut i jedna przerwa była 

dłuższa 25minut lub 30 minut. Dziewczęta spędzały razem chłopcy osobno, w 

okresie wiosenno jesiennym przebywaliśmy na powietrzu ,a w późniejszym na 

terenie szkoły . Na  którym był hałas i gwar. 

 

 

10) Jak Pan/Pani spędzała czas wolny? 

Czas wolny spędzałam z 2 koleżankami i rodzicami, którzy mieli gospodarstwo 

rolne i musiałam pomagać. 

 

 



 

 

 

 

 

 

11) Czy miał/miała Pan/Pani najlepszego/ą kolegę/koleżankę? Co wspólnie 

robiliście? 

Miałam koleżanki jak, również kolegów, z którymi po zajęciach szkolnych 

utrzymywałam dobre stosunki przyjacielskie tylko w ograniczonym czasie. 

 

 

12) Czy było boisko szkolne? Jeżeli tak to jak wyglądało? 

Tak które było usytuowane obok szkoły, na którym odbywały się zajęcia 

sportowe jak i szkolne. Były 2 bramki do gry w piłkę nożną i do kosza oraz 

skoki w dal i w zwyż.  

 

 

13) Jakie były zimy za Pana/Pani czasów? 

Zimy były z dużymi opadami śniegu i mrozu. 

 

14) Czy w bardzo niskich temperaturach odbywały się lekcje? 

Odbywały się, gdyż w klasach oraz w pozostałych częściach szkoły znajdowały 

się piece kotłowe, w których woźni palili węgiel. 

 

15) Jacy byli nauczyciele? 

Byli różnego charakteru jedni byli bardzo wymagający drudzy mniej. 

 

16) Którego nauczyciela najbardziej Pani/Pan zapamiętał/zapamiętała i 

dlaczego? 

Najbardziej pamiętam panią od matematyki nazwisku Komar Bronisława, która 

była bardzo rygorystyczną i wymagającą od uczniów wyuczenia wiadomości ze 

swojego przedmiotu. 

 

17) Jaki obowiązywał strój codzienny oraz strój galowy? 

Dziewczęta i chłopcy posiadali fartuszki koloru granatowego z białym 

kołnierzykiem oraz tarczą z numerem i logo szkoły na lewym rękawie 

 

 



 

 

 

 

 

 

18) Jacy byli uczniowie i jak wyglądały stosunki koleżeńskie za Pana/Pani 

czasów? 

Uczniowie byli różni jak również posiadali różne charaktery zarówno dobre jak 

i złe. 

 

19) Czy były organizowane jakieś wycieczki/wyjazdy szkolne? Jak tak to jakie i 

dokąd? 

Były organizowane wycieczki do kin oraz wycieczki na zwiedzanie nad morze 

oraz w góry. 

 

20) Czy w szkole przestrzegana była dyscyplina? W jaki sposób? 

Była przestrzegana odnośnie należytego zachowania na terenie szkoły tak jaki i 

po za nią. 

 

 17)Jaką przygodę z lat szkolnych najbardziej Pan/Pani pamięta? 

Moją przygodę ze szkolnych lat była wycieczka nad polskie morze wraz z 

rówieśnikami, jak byłam raz na koloni. Kolega był chory przebywał w domu i 

wraz z wytypowanymi kolegami dopomagaliśmy w nauce. 

 


