
[ 8 ]

Szkoła Podstawowa w Kątach
istniała już przed pierwszą wojną
światową, o tym świadczą źródła
pisane. W 1911 roku wybudowano
budynek szkolny, który służył dzie-
ciom aż do zlikwidowania placówki
– w roku 1973. Dziś mieści się tam
przedszkole.
Szkołę w Kątach zlikwidowano

więc kilka dziesiątek lat temu, ale
stare przyjaźnie zostały. Trzy kole-
żanki ze szkolnej ławy – Zofia
Biała, Halina Koronowska i Kry-
styna Nosek po ponad czter-
dziestu latach, które minęły od
zakończenia nauki w szkole w Ką-
tach, postanowiły zorganizować
spotkanie roczników 1950-1954.
Ustaliły kto do jakiej klasy należał,
gdzie można szukać kontaktu. Za
poszukiwania zabrały się w czasie
wakacji, a już w połowie września
odbyło się spotkanie. Przybyły 32
osoby – 29 byłych uczniów i trzech
nauczycieli – Janina Karolewicz
oraz Ludwika i Czesław Wieszczy-
czyńscy.
- Miałam problem z odszuka-

niem kontaktu do mojej najlepszej
przyjaciółki Ali Sikorskiej. Odnalaz-
łam jej kuzyna, którego poprosiłam
o przekazanie Ali mojego numeru
telefonu i informacji. Przyjaciółka
zadzwoniła do mnie, kiedy wyjeż-
dżałam już na nasze szkolne spot-
kanie. I choć było już zbyt późno
by przybyła to obiecałyśmy sobie,
że się spotkamy. Po czterdziestu
trzech latach, nie wiem czy się
poznamy, ale już się cieszę. –
opowiada Zofia Biała – Ten tele-
fon nastroił mnie pozytywnie,
dodał energii.
Ze zjazdu byli zadowoleni

wszyscy, niektórzy nawet propo-
nowali, żeby spotkać się jeszcze w
tym roku. Była okazja do rozmów,
wspomnień, wspólnych śpiewów i
tańców. Uczestnicy spotkania za-
chowywali się tak, jakby byli naj-
lepszymi znajomymi, którzy widują
się kilka razy w miesiącu, nie dało
się poznać, że niektórzy nie wi-
dzieli się przez czterdzieści lat z
górą. A byli przecież i tacy, którzy

Zeszyt wspomnień stał się swoistą kroniką, której białe karty zapiszą dalsze pokolenia. I takie rzeczy mogą mieć miejsce,
skoro do kroniki nieistniejącej od trzydziestusiedmiu lat szkoły dopisany zostały dalszy ciąg zdarzeń.

Echo nieistniejącej szkoły

nie potrafili się rozpoznać.
- Część osób mieszka tak jak w

dzieciństwie w Kątach, wielu w na-
szej gminie i poza jej granicami, w
regionie leszczyńskim, ale przyje-

chały też osoby z Wrocławia,
Gniezna, Kościana – relacjonuje Z.
Biała. – Wszyscy z radością przy-
byli na spotkanie.
Atmosfera była wspaniała, a

nastrój rodzinny o czym świadczy
fakt, że niegdyś surowy nauczyciel
– Czesław Wieszczyczyński, za-
proponował swoim uczniom by
zwracali się do niego po imieniu.
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2010 rok

50 lat wcześniej...


