
"A jednak orzeł chociaż biały nie czarny..." 

 

 

     Pod koniec ubiegłego roku szkolnego w naszej szkole ogłoszono konkurs 

literacki, w którym poproszono o opisanie wspomnień dotyczących naszej 

placówki. 

Kiedy powiedziałem w domu o konkursie moi bliscy zaczęli rozmawiać, 

wspominając stare, a także te młodsze czasy związane ze szkołą. Usłyszałem 

wtedy mnóstwo historii i historyjek, ciekawostek oraz plotek związanych                     

z naszą szkołą. Oczywiście najbardziej zainteresowana konkursem była moja 

mama. Zachęcała mnie do opisania jakiejś historii. Mówiła mi, że słyszałem ich 

już tyle, i że przecież mam już też własne wspomnienia, że na pewno uda mi się 

coś "stworzyć". Jednak jakoś nie bardzo umiałem się zabrać do pisania; ciągle 

zmieniałem zdanie, co do wyboru historii do opisania.  

Jak się później okazało mamie te wszystkie historyjki również wydawały się 

banalne. Bo jak tu wybrać tą najciekawszą - tą, która zainteresuje wszystkich. 

     I właśnie wtedy usłyszałem po raz pierwszy to, o czym chcę Wam teraz 

opowiedzieć... 

     Któregoś czerwcowego popołudnia moja mama wracała z pracy przechodząc 

obok parkingu przy naszej szkole. Wielokrotnie zastanawiała się, co by sama 

napisała w opowiadaniu o wspomnieniach związanych ze szkołą ... i wtedy, przy 

tym parkingu doznała olśnienia - jak sama o tym mówi. Przypomniały się jej 

czasy, kiedy budowano szkołę. Wspominany wcześniej parking spełniał wtedy 

rolę trochę placu magazynowego i zaplecza socjalnego budowlańców                         

i robotników. 

Mama weszła do domu moich dziadków i ku zaskoczeniu wszystkich zaczęła 

wypytywać dziadka, czy dobrze pamięta, że przy budowie szkoły pomagali 

żołnierze. Dziadek rozwiał jej wątpliwości potwierdzając, że tak - żołnierze 

także pomagali przy budowie. 

     I w tym miejscu wszystko się zaczyna :) ... 

     Moja mama wraz z rodzicami sprowadziła się na ulicę Węglową, kiedy miała 

5 lat. Po niedługim okresie mieszkania, jeszcze wtedy na nowopowstałym 

osiedlu, na wprost bloku moich dziadków zaczęła się budowa obecnej szkoły. 

Życie na osiedlu toczyło się. Dorośli pracowali, odpoczywali, mieszkali. Dzieci 

chodziły do szkoły w starej części Bierunia Nowego lub do przedszkoli, no                

i oczywiści się bawiły. Bawiły najczęściej jak się to mówiło "przed blokiem". 



Jedna z takich zabaw - choć tak na prawdę powinno się to raczej nazwać 

zajęciem, zbieraniem, kolekcjonowaniem - polegała na tym, żeby posiadać                

w swoich "skarbach" czarny guzik z orzełkiem.  

Taki guzik z orzełkiem można było dostać tylko od żołnierza. No i cóż, te 

wszystkie dzieciaki (szczególnie z "jedynki" czyli z pierwszego bloku) 

"polowały na żołnierzy", którzy np. mieli przerwę i szli do sklepu, i prosiły ich   

o taki guzik. Niestety żołnierze nie mieli tych guzików dużo, nie rozdawali ich 

"od tak" - dlatego to były takie cenne trofea. 

     Mama nie pamięta od czego i jak zaczęła się mania z guzikami z orzełkiem. 

Wspomina tylko, że niektórzy żołnierze byli tak mało odporni na uroki 

dziecięcych próśb, że odrywali guziki od własnych mundurów. 

     Może zastanawiacie się teraz co wspólnego z konkursem o wspomnieniach                   

o szkole ma historia z guzikami, moja mama i to wypracowanie ... Otóż parę lat 

temu naszej szkole nadano imię "Orła Białego". Imię to zostało wybrane                   

w plebiscycie, w którym zdobyło największą ilość głosów. W tamtym czasie ja       

i moja rodzina zastanawialiśmy się, dlaczego akurat wybrano imię "Orzeł Biały" 

dla naszej szkoły. 

     ... i wtedy - podczas tego powrotu z pracy moja mama przypominając sobie 

tą historię odpowiedziała sobie na pytanie "dlaczego akurat Orzeł Biały". 

     Moja mama nie jest osobą przesadnie przesądną, ale te zbiegi okoliczności 

(zabawy z dzieciństwa, imię szkoły i konkurs na wspomnienia) uważa za znaki.  

Toteż dlatego bardzo nalegała, abym opisał tą historię, ponieważ sądzi, że warto 

może kiedyś wspomnieć o niej na kartach jakiejś kroniki, która będzie 

tłumaczyć potomnym, gdzie swój początek miało nadane szkole imię "Orzeł 

Biały". 

     Chociaż ta historia wydaję się trochę  nierealna, wydarzyła sie naprawdę, co 

moja mama może poświadczyć i poświadcza własnym nazwiskiem. Zastanawia 

się tylko, czy o tej historii pamiętają jej koleżanki i koledzy z dzieciństwa, m.in.: 

Marta G., Romek P., Roksana i Lidka U., Monika i Piotrek K. i Bartek S.;                        

a jeżeli nie, to czy po przeczytaniu tej opowieści przypomną to sobie. 
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