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Pani Genowefa Guzikowska
mieszkająca obecnie w Osiecz-
nej ma za sąsiada Andrzeja Ra-
tajczaka. Przy wspólnej kawie,
czy przy płocie często wspomi-
nają lata szkolne, znają się bo-
wiem od podstawówki - chodzili
do tej samej klasy w szkole pod-
stawowej w Witosławiu.

- O zorganizowaniu spotkania
klasowego myśleliśmy już pięć
lat temu, kiedy przypadała trzy-
dziesta piąta rocznica ukończe-
nia przez naszą klasę Szkoły
Podstawowej. Minęło pięć lat i
pomyśleliśmy o tym znowu –
opowiada G. Guzikowska.
Pani Genia zimą miała trochę

więcej czasu, więc zaczęła szu-
kać adresów dawnych koleża-
nek i kolegów. Od rodziny,
znajomych otrzymała numery te-
lefonów. Zaczęła dzwonić.

- Dla wielu taki telefon był za-
skoczeniem, każda rozmowa
trwała prawie godzinę, bo jak tu
zamknąć czterdzieści lat w
dwóch zdaniach. Większość wy-
raziła chęć spotkania, ustalono
wstępny termin – opowiada.
Obdzwoniła całą klasę, pra-

Spotkanie po lata
Rozstali się jako nastolatkowie z ciekawością spoglądający w przyszłość, ponownie spotkali się jako dziadk
się przez czterdzieści lat, czyli od czasu pożegnania ze szkołą. Podczas wspólnego zjazdu były więc łzy wzru
się doprowadzić do celu największe marzenie jednej z koleżanek. Tyle, że ona już nie żyje…

wie całą, bo nie udało się odna-
leźć kontaktu do jednej spośród
24 osób.

- Ten kolega chodził do na-
szej klasy przez rok. Teraz już
wiemy, że mieszka w Kościanie.
Tak blisko.
Udało się za to znaleźć osoby

z Bielska-Białej, Wągrowca,
Szczecinka.

- Założyliśmy komitet organi-
zacyjny. Wspólnie z Danutą
Greźlikowską i Hieronimem
Wilczkowiakiem zrobiliśmy za-
proszenia i wysłaliśmy.
Na klasowe spotkanie zapro-

sili też nauczycieli.
- Wstawili się wszyscy oprócz

pani Ireny Miller, która akurat wy-
jeżdżała do sanatorium, żało-
wała, że nie może do nas
dołączyć.
Nie gorsi byli też uczniowie.

Przyjechało 16 z 22 odnalezio-
nych osób.
- Byliśmy na grobie koleżanki

Otylii Szyszki, która zmarła kilka
lat temu, a taki zjazd był jej ma-
rzeniem.
Chwile smutne mieszały się

więc ze szczęśliwymi.
- Na początku było trochę

problemów, żeby rozpoznać niektóre
osoby, ale każdy ma w sobie coś
charakterystycznego, uśmiech, głos.
Na zjeździe był czas żeby opo-

wiedzieć o sobie, koleżanki i koledzy
opowiadali co się z nimi działo przez
te czterdzieści lat, od czasu zakoń-
czenia szkoły, wielu z nich dziś już
jest dziadkami. Były więc zdjęcia
dzieci wnuków. Ale też wesołe
wspomnienia psikusy robione nau-
czycielom. Nie zabrakło tańców i we-

sołej atmosfery. Impreza trwała do
późnej nocy.

- Spośród osób, które nas uczyły
nie żyje kierownik szkoły pan Marian
Paradowski, na spotkanie przybyła
jednak jego żona – Eugenia Para-
dowska, która uczyła rysunku i nauk
praktycznych, Lidia Zielińska – nau-
czycielka muzyki, wychowawczyni
Urszula Szymlet – nauczycielka j.
polskiego, j. rosyjskiego i W-F, Da-
nuta Pomykała – ucząca matema-

Po zakończeniu ósmej klasy, 1969 r.

Spotkanie po 40 latach


