Historia Szkoły Podstawowej nr 81
Szkoła Podstawowa nr 81 rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1960 r. Początkowo zajęcia odbywały się
od godz. 12.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 73 przy ulicy Harcerskiej 8/9. Pierwszym jej organizatorem
i kierownikiem był Henryk Sroczyński.
Dopiero w kwietniu 1961r. uczniowie rozpoczęli zajęcia w nowo oddanym budynku szkolnym przy ul. E. Plater
28/32. Szkoła otrzymała imię Juliana Marchlewskiego.
Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi podjęła swoją pracę w trudnym okresie. Wiązało się to z wprowadzeniem w
życie nowej reformy szkolnej określonej w Ustawie o rozwoju systemu oświaty i wychowania w Polsce
Ludowej z dnia 15 lipca 1961r. Reforma zakładała przebudowę systemu szkolnego zarówno w zakresie treści
i metod kształcenia, jak i strukturalnego modelu szkolnictwa. Wprowadzenie ośmioklasowej szkoły
podstawowej, jako obowiązkowej dla ogółu obywateli, stanowiło punkt wyjścia do przebudowy wszystkich
typów szkół ponadpodstawowych.
7 września – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym ustalono m.in. przydział wychowawstw:
Kl. Ia

p.Renata Pernak

Kl. Ib

p.Aleksandra Wachowicz

Kl. IIa

p.Bonifacja Górecka

Kl. IIb

p.Zofia Białkowska

Kl. IIIa p.Teresa Orłowska
Kl. IIIb p.Sabina Mielczarek
Kl. IVa p.Maria Sobczak
Kl. IVb p.Wanda Pawlak
Kl. Va

p.Helena Frątczak

Kl.Vb

p.Zbigniew Zdybicki

Kl. VIa p.Genowefa Spionek
Kl. VIb p.Anna Majewska
Kl. VII p.Jerzy Rottengruber
Wraz z początkiem istnienia Szkoły powstała 124 Łódzka Drużyna Harcerska im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego.
W Szkole rozpoczynają działalność organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, Koło Polskiego
Czerwonego Krzyża (PCK), Szkolne Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolna Kasa Oszczędności (SKO)
i Szkolny Klub Sportowy (SKS).
5 maja 1961r. – pierwsza wizytacja placówki; inspektorem szkolnym w dzielnicy Bałuty był Kazimierz Olczyk.
Celem przeprowadzonej wizytacji było zbadanie organizacji szkoły, badanie poziomu pracy dydaktycznowychowawczej w procesie lekcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesu lekcyjnego,
stosowania właściwych metod i zasad nauczania, samodzielnej pracy ucznia, właściwego wykorzystania
pracowni szkolnych w poglądowym i politechnicznym nauczaniu, wiązaniu wiedzy z życiem, organizowania
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wycieczek do zakładów pracy, wyrobienia socjalistycznego stosunku do pracy fizycznej i umysłowej, wdrażania
dzieci do prac społeczno-użytecznych dla szkoły i środowiska, rozwijania czytelnictwa wśród młodzieży.
Szkoła odczuwała brak wielu pomocy naukowych, jak również środków materialnych na ten cel, jednak starano
się w pełni realizować program nauczania.
W roku szkolnym 1962/63 Szkoła brała udział w eksperymencie dotyczącym zapobiegania drugoroczności.
Eksperymentem kierował i sprawował nad nim opiekę naukową naczelnik oddziału szkół podstawowych w
Łodzi Zbigniew Nowacki. Celem eksperymentu było likwidowanie wszystkich możliwych przyczyn
drugoroczności wśród uczniów bez przeprowadzania selekcji dzieci, zmian planu nauczania i dodatkowych
środków finansowych. W ramach eksperymentu zorganizowano w Szkole półinternat. Dzieci otrzymywały dwa
posiłki: obiad i podwieczorek. Zajęcia w półinternacie trwały od godz. 13.30 do 19.30 z wyjątkiem niedziel i
świąt. Po upływie pół roku stwierdzono, że u dzieci korzystających z dodatkowych zajęć nastąpił spadek ocen
niedostatecznych.
W roku szkolnym 1963/64 kierownictwo szkoły objął mgr Edward Wojtysiak. Były to lata wyżu
demograficznego. Szkoła pracowała wtedy na trzy zmiany i mieściła około 1200 uczniów.
Rada pedagogiczna:
A. Sokolewicz
B. Kosiński
I. Strzelecka
J. Kaźmierczak
B. Górecka
A. Dawid
Z. Kamińska
J. Kuydowicz
J. Żywczyńska
S. Jańska
A. Urbańska
W lutym 1966r. rozpoczął działalność Szczep Harcerski „Szare Szeregi” pod kierownictwem druhny Hanny
Miecznikowskiej.
Szkoła Podstawowa nr 81 została zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie byłego obozu dla dzieci
i młodzieży przy ul. Przemysłowej. W związku z tym dnia 1 czerwca 1966r. odbyła się uroczystość nadania
Szkole imienia „Bohaterskich Dzieci Łodzi”. Była to impreza ogólnołódzka, w trakcie której Obywatelski
Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa przekazał Szkole ufundowany przez siebie sztandar.
W tym dniu nastąpiło również wmurowanie kamienia węgielnego pod Pomnik Martyrologii Dzieci Polskich.
Natomiast w budynku szkolnym Muzeum Ruchu Rewolucyjnego zorganizowało ekspozycję dotyczącą pobytu
dzieci w obozie przy ul. Przemysłowej.
W roku szkolnym 1964/65 z okazji 20-lecia Polski Ludowej uczniowie z klas VII, VIII działający
w samorządzie uczniowskim przepracowali 4 godziny w parku „Promienistych”, porządkując trawniki i aleje.
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W roku szkolnym 1969/70 nastąpiła zmiana w kierownictwie szkoły. Od roku 1969 do 1978 funkcję
dyrektora pełnił Stanisław Jagiełło. Wizytówką Szkoły są sukcesy uczniów zajmujących czołowe miejsca w
konkursach i olimpiadach z matematyki, historii, geografii, techniki. Wzorowym ogniwem pracy Szkoły jest
nauczanie początkowe.
9 maja 1971r. odsłonięto Pomnik Martyrologii Dzieci Polskich. Od tej chwili młodzież i harcerze naszej Szkoły
przejęli patronat nad pomnikiem. W budynku w roku szkolnym 1972/73 powstała Izba Pamięci Narodowej,
którą opiekowali się uczniowie klas starszych pod kierunkiem nauczyciela historii, wieloletniego wicedyrektora
Szkoły mgr Romualda Łodwiga. Inicjatorami i twórcami Izby Pamięci Narodowej byli:
wicedyrektor szkoły – mgr Romuald Łodwig
kierowniczka świetlicy – p. Józefa Pogoda
nauczyciel pracy-techniki – p. Jan Urbański
nauczycielka plastyki – p. Lucyna Staszewska
oraz byli więźniowie obozu- panowie: Eugeniusz Gogolewski, Karol Raf, Jan Malinowski i pani Aleksandra
Górniak.
Pomocy udzieliło także Muzeum na Radogoszczu, Muzeum Ruchu Rewolucyjnego i zakład opiekuńczy
„Transbud”.
Od roku szkolnego 1978/79 kolejnym dyrektorem szkoły została mgr Henryka Bejda.
Rada Pedagogiczna:
Romuald Łodwig – wicedyrektor, nauczyciel historii
Zofia Antoniak – klasy I-III
Krystyna Pędziwiatr – klasy I-III
Helga Fiderek – historia
Anna Sokolewicz – geografia
Józefa Pogoda – świetlica, klasy I-III
Jan Urbański – technika
Krystyna Karolczak – język polski, biblioteka
Anna Sobczak – język polski
Julita Fraszczyńska – język polski
Elżbieta Konopka – język polski
Elżbieta Śliwińska – język polski
Urszula Wierucka – biologia
Sylwia Jańska – język rosyjski
Krystyna Andrzejczak – matematyka
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Roman Bogacki – fizyka
Joanna Mamełka

W związku ze zmniejszonym naborem uczniów, związanym ze starzeniem się osiedla, zrodziła się idea
połączenia dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 81 i Szkoły Podstawowej nr 49 mieszczącej się przy ul.
Staszica. Nastąpiło to we wrześniu roku szkolnego 1980/81. Powstało w ten sposób 16 oddziałów, do których
uczęszczało 432 uczniów. Powiększyła się tez kadra pedagogiczna – nauczycielki matematyki: Bogusława
Krawczykowska i Alicja Motkowska, ???....Na przestrzeni 4 lat Szkoła znajduje się w pierwszej trójce w
działalności Klubu Otwartych Szkół. W dalszym ciągu zajmuje czołowe miejsca w konkursach
przedmiotowych:
1978r. – III miejsce w województwie – historia
1979r. - III miejsce w województwie – geografia
II miejsce w województwie – historia
1978 – 1982r. I, II, III miejsce w województwie – matematyka
1982r. – II miejsce w województwie – praca i technika.
W tym czasie również Izba Pamięci Narodowej zajmuje I miejsce w konkursie „Dzieci Polsce – Polska
Dzieciom”. Wydarzenie to zadecydowało o utworzeniu stałej ekspozycji muzealnej.
Ostatecznie, 28 kwietnia 1981r. Izba Pamięci Narodowej zostaje przekształcona w Szkolne Muzeum. Głównym
inicjatorem i wykonawcą tego zamierzenia był dyrektor Przedsiębiorstwa Transportowego Gospodarki
Miejskiej – mgr Eugeniusz Uzarek.
W związku z przejściem na emeryturę mgr Henryki Bejdy, w roku szkolnym 1982/83 funkcję dyrektora objął
mgr Henryk Wołczański. W tym okresie zwiększyła się liczba uczniów, a liczba oddziałów wzrosła do 28. Był
to rezultat wybudowania nowego osiedla przy ul. Zagajnikowej. Powiększa się też liczba nauczycieli.
W latach 80-tych Szkoła pogłębiła współpracę ze środowiskiem lokalnym. Wyrazem tej współpracy było
przyznanie Szkole przez ZBOWiD Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Szczególne
znaczenie w działalności wychowawczej miało Szkolne Muzeum prowadzone przez wieloletniego
wicedyrektora mgr Romualda Łodwiga. Na przestrzeni 10 lat Muzeum odwiedziło 312 wycieczek szkolnych,
84 wycieczki zagraniczne, 73 wycieczki z zakładów pracy, klubów, organizacji. Wycieczki oprowadzane były
przez przewodników wyłonionych spośród uczniów klas VII – laureatów „Konkursu na najlepszego
przewodnika po Szkolnym Muzeum”.
W kwietniu 1984r. nasza Szkoła otrzymała Honorową Odznakę Miasta Łodzi za zasługi dla rozwoju
województwa miejskiego łódzkiego.
Szkoła skutecznie realizowała swoją działalność opiekuńczą. Nagrodą było zajęcie I miejsca w województwie w
konkursie na najlepiej prowadzoną świetlicę szkolną. Również nauczanie początkowe prowadzone przez wiele
lat przez panie: Józefę Pogodę, Zofię Antoniak i Krystynę Pędziwiatr stało na bardzo wysokim poziomie.
Budynek szkolny, eksploatowany przez okres 20 lat, wymagał kapitalnego remontu. Podejmowane więc były
prace zmierzające do modernizacji pomieszczeń.
Od 1 września 1989r. dyrektorem Szkoły została mgr Barbara Pszczółkowska, a od roku 1990 funkcję
wicedyrektora pełniła pani Barbara Matławska.
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W roku 1991 Szkolne Muzeum zostało wyróżnione pucharem, uczestnicząc w Wojewódzkim Konkursie Izb
Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły. Organizatorem tego konkursu było Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Łodzi.
Dnia 1 czerwca 1992r. pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci Polskich Kapituła Dziecięca przyznała naszej
Szkole medal „Serce – Dziecku” za troskliwą opiekę nad Pomnikiem, podtrzymywanie pamięci o
pomordowanych dzieciach, za więź pokoleń utrzymywaną poprzez spotkania młodzieży z byłymi więźniami
obozu z ul. Przemysłowej. Rok później ten medal otrzymała mgr Bożena Będzińska-Wosik, a w roku 1995
przedstawiciel Rady Rodziców pan Sławomir Pęczak.
W latach 90-tych Szkoła odnosi dalsze sukcesy. Uczniowie zdobywają czołowe miejsca w konkursach
recytatorskich, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej i Ogólnopolskiego Ruchu Drogowego, Olimpiadzie Języka
Angielskiego, Mistrzostwach Okręgu Młodzików w lekkoatletyce. Nauczyciel wychowania fizycznego, pan
Stanisław Płusajski został uhonorowany przez Zarząd Klubu Budowlanych.
W roku szkolnym 1995/96 Szkoła posiadała 24 oddziały, do których uczęszczało 691 uczniów, w tym 214
uczniów nauczania początkowego.
Rada Pedagogiczna:
Nauczanie początkowe:
Halina Domańska
Elżbieta Dyl
Barbara Kośka
Krystyna Kumidaj
Dorota Majewska
Maria Majsik
Ewa Montygierd-Łojbo
Magdalena Serafińska
Jolanta Stawińska (siostra Martyna)
Melania Sterczewska
Marzena Wielgosz
Agnieszka Wiktorska
KLASY IV – VIII
Lidia Bajerska
Przemysław Bakalarz
Bożena Będzińska-Wosik
Ewa Biernaciak
Aleksandra Burdyka
5

Anna Burdyka
Zdzisława Dymek
Elżbieta Figat
Hanna Frankowska
Julita Fraszczyńska
Anetta Furchel
Anna Gierczak
Iwona Herkt–Chlebicz
Teresa Karlikowska
Liliana Janczewska
Sylwia Jańska
Krystyna Karolczak
Tadeusz Knop
Romuald Łodwig
Katarzyna Majcherczyk
Krystyna Marczewska-Pakulska
Grażyna Mikosińska
Alicja Motkowska
Ewa Pietryga
Stanisław Płusajski
Stanisława Poborska
Marek Szychowski
Danuta Taczalska
Aleksandra Tkacz
Jan Urbański
Urszula Wierucka
Daniela Włodarska
Teresa Zaraś
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