
O tym jak młodzież szkoły nr 177 w Warszawie witała rok szkolny 1961/1962  

 

Na kartach kroniki na rok szkolny 1961/1962 znajdujemy ciekawą relację o rozpoczęciu 

przez młodzież naszej szkoły roku szkolnego1961/1962. Dzięki wzmiankom anonimowego 

autora relacji wiemy, iż wrzesień 1961 roku był wyjątkowo gorący i pogodny. Zapewne 

również miesiące przerwy wakacyjnej – lipiec i sierpień 1961 roku były bardzo upalne gdyż 

jak stwierdził ten sam autor: „Opalone i zdrowe twarzyczki dzieci powitały mury szkolne,  

a wraz z nim i grono wychowawców”. Przerwa wakacyjna została także jak należy 

przypuszczać wykorzystana na przeprowadzenie gruntownego remontu szkoły. Przypomnieć 

należy, iż siedziba naszej szkoły znajdowała się jeszcze wówczas tj. w 1961 roku w budynku 

przy ulicy Tarczyńskiej 27. Po przekroczeniu progów placówki zarówno uczniowie jak i grono 

nauczycielskie zobaczyli „czystą, odremontowaną i świeżą szkołę!”. W krótkim czasie 

wszystkie pomieszczenia szkolne zapełniły się dziećmi wśród których wiele dopiero 

rozpoczynało po raz pierwszy naukę w szkole podstawowej. Należy przypuszczać, iż prócz 

ogólnego spotkania powitalnego w najbardziej obszernym pomieszczeniu szkolnym, każda  

z klas odbyła również spotkanie w pomieszczeniu stanowiącym jej tymczasową siedzibę. 

Ciekawy pozostaje również opis pracy sekretarek i kierowniczek szkolnych zawarty w kronice. 

Należy przypomnieć, iż w czasach kiedy nie było komputerów, podstawowym narzędziem 

pracy była maszyna do pisania wymagająca sporych umiejętności i pracy ręcznej. Taką właśnie 

maszyną posługiwały się w latach sześćdziesiątych XX wieku w szkole nr 177 Panie sekretarki. 

W tym samym czasie Panie kierowniczki w sąsiednim pokoju zlokalizowanym naprzeciwko 

wejścia do sekretariatu odbywały kolejne „zebrania i narady wychowawcze z uzupełnianiem 

planów, rozdziałem godzin itp.”. Według autora relacji wszyscy wychowawcy wykazywali 

wielki entuzjazm i chęć do pracy. Do relacji został także dołączony okolicznościowy rysunek 

na którym widać jednopiętrowy budynek szkoły. Twórca rysunku oprócz głównych drzwi 

wejściowych i okien odtworzył również balustradę balkonu na pierwszym piętrze. Przed 

budynkiem szkolnym widać grupę dziewięciorga dzieci – chłopców i dziewczynek 

wyposażonych w plecaki i worki na buty. Znajdujące się blisko wejścia dwie dziewczynki  

w niebieskich mundurkach witają się ze sobą serdecznie zapewne po przerwie wakacyjnej. 

Kolejna dziewczynka w żółtej bluzie i zielonej spódnicy podąża do wnętrza budynku. W tle 

oglądający zauważy pięć masywnych drzew. 

 



 
Dawny budynek szkoły nr 177 w Warszawie, obecnie Dom Dziecka nr 12.  

Źródło:  http://www.fundacjapetrus.pl/podopieczni/dom-dziecka-nr-12 
 

 

 

 


