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Mój tata Krzysztof zaczął naukę w Szkole Podstawowej nr 3 w 1985 roku w zerówce. Jego
wychowawczynią była pani Aleksandra Ziemek. W tamtych czasach zerówka mieściła się na miejscu
dzisiejszej sali z komputerami. Klasy od 1 do 3 były w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W tej
szkole na środku boiska rosło duże drzewo w wystającymi z ziemi korzeniami, na których wszyscy
chłopcy siedzieli podczas przerwy.
Jego wychowawczynią w pierwszej klasie była pani Elżbieta Zaranek. Tata wspomina, że pani
często zapominała zegarka i pożyczała od niego na czas lekcji.
Gdy był w drugiej klasie jego wychowawczynią była pani Elżbieta Kowala, która jest obecnie
także moją wychowawczynią. Pewnego dnia do sali weszła mysz, której pani Ela panicznie się
wystraszyła,
a mój tata wraz z kolegą złapali ją w słoik, po czym wypuścili na wolność.
Mój tata siedział na lekcji z Bartkiem, lecz często ich pani rozsadzała, ponieważ tata go
rozśmieszał i przeszkadzali.
Mój tata we wszystkich klasach miał 27 numerek w dzienniku. Tata często wspomina o lekcjach
fizyki, które prowadził pan Rysiu Szedel .Pan Rysiu grał na gitarze i zabierał ich na wycieczki po
ogródkach działkowych.
Zajęcia praktyczno-techniczne były ulubionym przedmiotem taty. Na lekcjach tych
przygotowywali różne smakołyki (smażenie, gotowanie, robienie surówek itp.). Uczyli posługiwać się
różnymi narzędziami, a wiosną pracowali w ogródku warzywnym znajdującym się tuż przy szkole.
Na jednej z przerw kolega taty Michał wskoczył mu na plecy i chwycił za szyję. Tata nie wiedząc
jak się obronić, odgiął się do tyłu i go zrzucił, rozbijając mu głowę.
W czasach podstawówki tata po raz pierwszy zjadł banana, którego dostał od swojego kolegi
Arka - pamięta tę chwilę do dziś.
W trzeciej klasie funkcję wychowawczyni sprawowała pani Irena Majchrzak - która także
uczyła moją babcię.
Jedynym świadectwem z paskiem tata mógł się pochwalić kończąc czwartą klasę.
Od czwartej klasy wychowawczynią została pani Maria Kamińska, która w piątej klasie musiała odejść
na opiekę i w jej miejsce przydzielono panią Brygidę Marszał.

