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Wywiad z Panem Edmundem Lajdorfem, inicjatorem i organizatorem zjazdu 

absolwentów naszej szkoły (1952 – 1959) w 2010 roku. 

Kiedy i z udziałem jakich 

gości odbyło się to 

spotkanie? 
Spotkaliśmy się 11 września 

2010 roku o godz. 12:00  

w sali klubowej hotelu 

„Turkus”. Uczestnikami byli 

dawni uczniowie klasy Ib  

do VIIb (1952-1959). 

Obecnie wszyscy mamy po 

70, 71 lub 72 lata. Zebrało się 

25 osób. Swoją obecnością 

zaszczyciła nas Pani 

Dyrektor Jolanta Murawska. 

Pamiątkowe zdjęcie z tego 

spotkania znajduje się na 

korytarzu po przeciwnej 

stronie Jej gabinetu. Obecnie wszyscy zostaliśmy zaproszeni na Jubileusz 100-lecia Szkoły. 

Jestem bardzo ciekawy, kto przybędzie. 

Co Pana zainspirowało do tego rodzaju działań? 
Przez całe życie nieustannie coś organizowałem i pewnego razu wpadłem na pomysł, aby 

zrobić coś innowacyjnego, coś czego, być może, jeszcze nie było. Postanowiłem odnaleźć 

kolegów i koleżanki z najmłodszych lat szkolnych. Ludzie na ogół organizują zjazdy po 

ukończeniu gimnazjum, liceum, po studiach, a ja chciałem spotkać kolegów ze szkoły 

podstawowej, których poznałem gdy mieli po 7, 8 lat. Nie wiem, czy ktoś w Polsce urządził 

takie spotkanie po 50, a z niektórymi uczniami po 58 latach. Może to rekord Polski? 

Jak pan to wszystko zorganizował? 
Działałem sam. Odnalazłem wszystkich uczniów klasy z rocznika 1952 – 1959. Dzwoniłem 

do kolegów, szukałem w serwisie społecznościowym „Nasza klasa”. Zachęcałem znajomych 

do dalszych poszukiwań. Najtrudniej było z dziewczynkami, gdyż pozmieniały nazwiska.  

W dużej mierze pomogła mi Pani Dyrektor. W końcu odnalazłem 87 uczniów (44 

dziewczynki i 43 chłopców). Część z nich już nie żyje (17 osób). Zaraz po wojnie dzieci 

często i ciężko chorowały, opuszczały lekcje na wiele miesięcy co sprawiało, że nie 

przechodziły do następnej klasy, zmieniały miejsca zamieszkania, dlatego przez siedem lat 

nauki przez naszą klasę przewinęło się 87 uczniów. Rozjechali się potem po całej Polsce, 

odnalazłem ich w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Sopocie, Pile i w całym naszym 

województwie. Dwie osoby są za granicą: w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii. Moi 

koledzy z tamtych lat pracowali w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Leszek 

Falkowski, kolega z USA, był konstruktorem samolotów pasażerskich Jumbo Jet  - Boeing 

747 i 777 oraz wojskowych m.in. F-18 i F-35. Wśród nich są także architekci, lekarze, artyści 

malarze, redaktorzy, pisarze, nauczyciele, budowlańcy, tkacze, handlowcy, księgowi, 

pielęgniarki, laboranci, farmaceuci, rolnicy, wykładowcy, instruktorzy, inspektorzy pracy, 

informatycy, maszyniści, mechanicy-ślusarze, modelki, sędzia międzynarodowych zawodów 

strzeleckich, kierowcy, dyrektorzy, kierownicy, sekretarki, urzędnicy, pracownicy TV... 
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Jak długo szukał Pan swoich przyjaciół z dawnych lat? 
Poszukiwania rozpocząłem w 2009 roku około Bożego Narodzenia, a zakończyłem latem 

2010 roku. Trwało to mniej więcej pół roku, gdyż we wrześniu odbyło się spotkanie. Muszę 

przyznać, że poszukiwania były żmudne i trudne, wiele osób po prostu nie chciało czy nie 

mogło odpowiedzieć na mój apel.  

 

Czy utrzymuje pan kontakty z kolegami?  
Tak, wszyscy je utrzymujemy. Niektórzy są już sami na tym świecie i dziękują mi, że 

zorganizowałem ten zjazd, gdyż dzięki temu odnaleźli bratnie dusze i znów mają możliwość 

spotykania się.  

Czy może Pan nam pokrótce opisać jak wyglądały zajęcia w szkole? 
Nauka trwała od godz. 8:00 do godz.14:00 lub 15:00. Nasza klasa liczyła 54 uczniów. 

Pamiętam, że w klasach I do IV uczyła nas Pani Janina Wojtowicz, później Pani Jadwiga 

Farat. Bardzo lubiliśmy lekcje wf., które odbywały się w małej sali gimnastycznej lub na 

boisku szkolnym. Zimą jeździliśmy na sankach. Chodziliśmy na tzw. „Górkę Makala”. Stąd, 

wzdłuż ulicy Kopernika mknęliśmy, aż do wiaduktu 

kolejowego. Robiono nam często, tak samo jak teraz 

kolejnym pokoleniom, kartkówki i klasówki. Szkoła 

dawała nam wiele radości, tu nawiązywaliśmy 

pierwsze przyjaźnie. Kojarzyła się z konkursami, 

wystawami, biblioteką. 

Dziękujemy Panu za rozmowę i do zobaczenia na 

uroczystościach z okazji Jubileuszu.  
Rozmawiały:  Zofia Paszkiewicz i Wiktoria Waszczuk z kl. VIb 

 

 

 

 

 

 

 

 


