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Złote myśli Pani Dyrektor

Wywiad z Panią Jadwigą Walkowiak - Dyrektorem VIII LO im. Adama Mickiewicza w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora VIII LO
Red.: Kończy Pani pracę w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako
dyrektor od 20. lat. Chcielibyśmy prosić o refleksje na temat tego imponującego osiągnięcia.

Pani Dyrektor twierdzi:
„Chemia jest ważniejsza od piłki nożnej!!”

Red. :Prosimy o przybliżenie nam przebiegu pracy zawodowej.

„ A to wszystko wynika z równania Schrödingera.”

„Jestem zdegustowana poziomem waszej wiedzy.”

Pani Dyrektor pyta:
„Kiedy możemy mieć tę dodatkową chemię?? Kiedy macie jakieś „michałki”??”
„Nie mogłeś przyjść minutę wcześniej?? Zdążyłam już sprawdzić obecność.”

Pani Dyrektor przypomina:
„Dalszy ciąg rozważań po pięciominutowej przerwie.”
„Pamiętajcie, że matura już za rok!!”
„Niekulturalne jest przerywanie lekcji, by powiedzieć „na zdrowie”.”

Pani Dyrektor zaprasza do odpowiedzi:
„Właściwości związane z grupą OH przypomni nam...
Który dzisiaj jest?? W takim razie poproszę numer 9.”
Pani Dyrektor radzi:
„ Co tak siedzicie?? Na co czekacie?? Wracać do domu i uczyć się chemii.”
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J.W. : Studia chemiczne na Wydziale Matematyczno – Fizyczno - Chemicznym UAM ukończyłam
w 1970 roku. Podczas praktyk pedagogicznych w V LO w Poznaniu (jestem absolwentką „piątki”,
za „moich czasów” było to liceum żeńskie) opiekunka moich praktyk, Pani Profesor Aleksandra
Szlakowa, zaproponowała, abym podjęła pracę w tym liceum, ale o zatrudnieniu decydował urzędnik
Wydziału Oświaty, Wychowania oraz Kultury Dzielnicowej Rady Narodowej. Niestety, tej pracy
nie otrzymałam. W sierpniu zostałam skierowana na rok do pracy w liceum w Puszczykowie
i przepracowałam w tej szkole 10 lat na stanowisku nauczyciela chemii. Doradcą metodycznym
była w tamtych latach Pani Bożena Pogorzelska, która hospitowała moje lekcje i bardzo pozytywnie
je oceniała. Kiedy zwolnił się etat w VIII LO w Poznaniu (pani profesor Anna Dąbrowska wstąpiła
do zakonu wizytek), zaproponowano mi pracę w Ósemce i 1 października 1980 roku zostałam
przeniesiona do Liceum Mickiewicza na stanowisko nauczyciela chemii. W czasie ponad trzydziestu
lat pracy w VIII LO dwukrotnie byłam wicedyrektorem: w roku szkolnym 1981-1982 – był to rok
wprowadzenia stanu wojennego - oraz w roku 1990-1991. Od 1 września 1991 r., po wygraniu
konkursu, zostałam dyrektorem. Jednak przez cały okres pracy zawodowej byłam przede wszystkim
nauczycielem chemii.
Red.: Czy mogłaby Pani opisać, jak zmieniała się Szkoła przez okres Pani w niej pracy?
J.W.: Pytanie jest mało precyzyjne, wielowątkowe i bardzo trudne. Czy mam opisać zmiany w szkole
jako jednej z wielu instytucji państwowych? Czy zmiany w konkretnej instytucji, która nazywa się
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Czy opisać mam, jakim
zmianom ulegała siedziba Ósemki, czyli budynek przy Głogowskiej 92?
Red.: Wszystko.
J.W.: Nie wiem, czy sobie poradzę.
Jakie zmiany zaszły w Polskiej Szkole od początków mojej pracy zawodowej, czyli od roku 1970
do dzisiaj, sądzę, że każdy, kto żył w tamtych czasach, jest w stanie wskazać. Mam na myśli nie tylko
negatywy, ale i pozytywy ówczesnej szkoły. Negatywy wynikały z sytuacji politycznej Polski.
Przynależność do państw bloku wschodniego, zależność we wszystkich dziedzinach życia
od Sowietów, nadgorliwość ludzi ówczesnej władzy we wprowadzaniu „socjalistycznego” nauczania,
„socjalistycznego” wychowania, „socjalistycznej” ekonomii, „socjalistycznego” pojmowania historii
i kultury, odcięcie się od tradycji i historycznych korzeni, tylko po to aby utrzymać się przy władzy,
powodowały, że Szkoła nie była niezależną instytucją. Panowała w niej indoktrynacja, zakłamywana
była historia. Młody człowiek często co innego słyszał w szkole, a co innego w domu rodzinnym,
to powodowało, że wrażliwi uczniowie gubili się, ale także rodziło u niektórych postawę życiowego
cwaniactwa typu „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”.
Niełatwo było uczyć w takiej szkole. W szczególnie trudnej sytuacji byli nauczyciele historii, tylko
od ich postawy i moralnego kręgosłupa zależało, co i w jaki sposób przekazują swoim uczniom.
Natomiast nauczyciele matematyki i innych przedmiotów ścisłych oraz przedmiotów przyrodniczych
mieli więcej swobody. Uczyli przedmiotów politycznie niebudzących kontrowersji, opartych
na wynikach badań i eksperymentów naukowych, ponadto było im łatwiej, bo mieli do dyspozycji
w siatce godzin znacznie więcej lekcji niż obecnie, podam na przykładzie chemii: w latach
siedemdziesiątych uczeń miał po dwie godziny chemii w klasie siódmej i ósmej szkoły podstawowej
oraz po dwie godziny w klasie I, II i III czteroletniego liceum, razem tygodniowy wymiar chemii
na poziomie podstawowym w czasie 6 lat nauki wynosił 10 h. Obecnie ma 3 godziny chemii
3

w gimnazjum (po 1 w każdej klasie) i trzy godziny w liceum (w I–2h, w II–1 h) razem 6 godzin różnica 4 godzin. Ponadto wszystkie lekcje fizyki i chemii odbywały się z całkowitym podziałem
na grupy. Ten podział stopniowo zmniejszano, dochodząc do obecnych 50% zajęć dzielonych
na grupy, pod warunkiem, że dzielona klasa liczy ponad 30 uczniów.
Zakres nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych bardzo się rozszerzył, bo rozwój nauk
fizycznych, chemicznych i biologicznych w ostatnim czterdziestoleciu jest ogromny. Jak zaplanować
zajęcia, aby uczniowie nie tylko poznali podstawy danej dziedziny wiedzy, ale także mieli
na zajęciach dostęp do wyników najnowszych badań, nauczyli się planować eksperymenty,
dokonywać obserwacji i wyciągać właściwe wnioski? Przy tak drastycznie obniżonych godzinach
zajęć jest to fizycznie niemożliwe. Nie wyobrażam sobie, jak będzie wyglądała wiedza chemiczna
absolwenta, który rozpocznie naukę w liceum w 2012 roku i nie wybierze chemii jako przedmiotu
rozszerzonego. Taki uczeń w liceum będzie miał 30 lekcji chemii realizowanej w dziale: „chemia
w łazience”!!! Dlaczego wprowadzana reforma drastycznie obniża poziom wiedzy i umiejętności
Polaków? Dlaczego decyzją władz oświatowych równamy do najgorszych?
Obcięte zajęciom matematyczno-przyrodniczym godziny wykorzystano na nauczanie takich
przedmiotów jak: podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wiedza o kulturze,
wychowanie do życia w rodzinie, a od 2012 roku wejdzie do liceów nowy przedmiot - edukacja
dla bezpieczeństwa.
Od 22 lat żyjemy w wolnej Polsce, skończono z komunistyczną indoktrynacją, odkłamano
historię, wraca się do tradycji i korzeni, jesteśmy wolni, ale wolność nie może być samowolą,
nie można tłumaczyć prawem do wolności jednej osoby zniewalanie innej, trzeba wyraźnie określać
granice wolności postępowania i konsekwentnie tych granic przestrzegać. Za wychowanie dziecka
odpowiadają rodzice, szkoła jest (powinna być) instytucją wspomagającą i wspierającą ich w tym
zakresie, ma zapewniać wszechstronny rozwój młodego człowieka i przygotować go
do samodzielnego życia. Czy spełnia te zadania? Nie zawsze. Do tego konieczne jest współdziałanie
wszystkich podmiotów tworzących szkołę: uczniów, rodziców i nauczycieli. Bo, jak mawiał profesor
Tadeusz Kotarbiński: … „po to, by mądrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy”…
Co zmieniło się w Ósemce? Bardzo wiele - od kadry nauczycielskiej począwszy, poprzez
programy nauczania, nowe metody i techniki pracy, nowe przedmioty. Zmieniło się funkcjonowanie
szkoły ( od szkoły dwuzmianowej do jednozmianowej) oraz wyposażenie sal.
Zmieniał się również budynek przy Głogowskiej. Przejęłam Szkołę nieremontowaną
od dziesięcioleci, z toaletami, w których funkcjonowały żeliwne „górnopłuki” z napisem NIAGARA,
z kotłownią opalaną koksem, oknami, które trzeba było zabijać gwoździami na zimę, bo się nie
domykały i Szkołę z bardzo skłóconym politycznie gronem pedagogicznym.
Zmiany w budynku rozpoczęłam od kapitalnego remontu i wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej
oraz wyposażenia toalet. Glazurę do nich wybierała ówczesna kierowniczka administracyjna
i wybrała: niebieską dla toalet męskich, a różową dla dziewcząt, pewnie dlatego, żeby się nie
pomyliło... Natychmiastowego remontu wymagała kotłownia. Stare żeliwne piece na koks co chwilę
ulegały awarii, przeżarte rdzą wężownice pękały, zalewając wodą wnętrza pieców. Do wybuchu
takiego pieca i tragedii mogło dojść w każdej chwili. Problemem, szczególnie w okresach
wakacyjnych, był koks, który składowany był na hałdach przy wejściu do kotłowni, a powinien być
zrzucany do bunkra pod boiskiem. Każdy nowy rok szkolny zaczynałam od szklenia okien od strony
boiska, powybijanych koksem przez okolicznych młodych ludzi, korzystających w wakacje z naszych
boisk. Pamiętam, jak zwróciłam uwagę palaczowi, by przywieziony koks zrzucił od razu do bunkra,
a on stwierdził, że mu się to nie opłaca, bo łatwiej mu zwozić opał do kotłowni wprost z boiska.
Odwrócił się na pięcie i powiedział do siebie, ale tak głośno, żebym usłyszała: „przeżyłem
Podgórskiego*), Grodzką, Woźniaka, przeżyłem Jędrychowską, to Walkowiakową też przeżyję”.
W następnym roku zmieniłam kotłownię koksową na gazową… Kolejne lata to nowe przetargi,
remonty i inwestycje oraz ogromne pieniądze utopione w budynku przy Głogowskiej...
Zmiany w gronie pedagogicznym, zacieranie antagonizmów, dobór najlepszej kadry –
to zupełnie inny problem, jak tego dokonałam, niech pozostanie moją tajemnicą.
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Polecenie: Portret psychologiczny w tekstach kultury. Dokonaj analizy i interpretacji
przedstawionych dzieł.
Przedstawione teksty kultury to fotografie, które można analizować każdą z osobna albo jako
dyptyk. Niewątpliwie wspólnym mianownikiem jest osoba Bohaterki (lirycznej? dramatycznej?), ale
różne ujęcia sugerują niejednoznaczną Jej charakterystykę.
Pierwsza fotografia prezentuje Bohaterkę w sytuacji oficjalnej. Przed Nią mównica, mikrofon
w ręce, za Nią jednolite tło, które jest gładkie, by nie odwracać uwagi od Bohaterki i by eksponować
Jej osobę. Znamienny jest ubiór Bohaterki. Uroczysta czerń skontrastowana z bielą znamionuje
elegancję, poczucie smaku, a biel – oczywiście – niewinność. Wyrafinowana biżuteria potwierdza te
cechy (chyba z wyjątkiem niewinności? tylko że to perły, więc może szlachetność uczuć?). Gestem

Kończąc odpowiedź na pytanie dotyczące zmian w polskiej szkole, stwierdzam, że najczęstsze,
najbardziej denerwujące i najbardziej uciążliwe były innowacje w prawie oświatowym, które wiązały
się nie tylko ze zmianą ustrojową, ale z faktem, że najczęściej zmieniali się ministrowie oświaty i to
trwa do dnia dzisiejszego.
*)Mieczysław Podgórski, Stanisława Grodzka, Marian Woźniak, Gabriela Jędrychowska – dyrektorzy VIII LO –
poprzednicy Jadwigi Walkowiak – przyp. redakcji.

Red.: Gdyby miała Pani wskazać wydarzenia, sytuacje: najbardziej dramatyczne;
wymagające największego nakładu pracy, trudu; najbardziej ryzykowne; najzabawniejsze;
dla Pani najważniejsze, najcenniejsze; zakończone największym sukcesem; stanowiące porażkę
– byłyby to…
J.W.: Znowu zadałaś mi bardzo rozbudowane pytanie, zawierające wiele zagadnień i wątków.
Odpowiem na nie w kolejności postawionych problemów:
… „wydarzenia, sytuacje najbardziej dramatyczne”…

lewej ręki Bohaterka zdaje się wyrażać pewność siebie, sugeruje też on sugestywność wypowiedzi.
Wyraz twarzy mówi odbiorcy o ekspresywności Bohaterki, a okulary podkreślają dostojeństwo
i mądrość (oprócz krótkowzroczności lub nadwzroczności). Nawet cień za głową zdaje się podkreślać
wyjątkowość Postaci (i finezję fryzury).Bohaterka spogląda w prawo (swoje) i zwraca się do
słuchaczy po tej stronie. Niewątpliwie jest to wyraz Jej światopoglądu.
Fotografia druga ukazuje Bohaterkę w odmiennej sytuacji (wygląda, jakby oklaskiwała samą
siebie, ale to nie jest fantasy ani science fiction; tekst kultury utrzymany jest w konwencji
realistycznej). Osoba ma na sobie niezobowiązujący strój, co świadczy o Jej zdolności do rezygnacji
z patosu i umiejętności przyjmowania swobodnej postawy. Twarz wyraża skupienie, ma ciepły wyraz,
a ręce złożone do oklasków wskazują na takie cechy Osoby jak, być może, empatia, zdolność do
podziwiania

innych,

ich

wysokiego

oceniania,

zrozumienia.

Taka

postawa

znamionuje

(kontrolowaną?) łagodność, powściągliwość, skromność (ułożenie nóg świadczy o dobrym
wychowaniu i kobiecości). Potwierdza to kolorystyka – ciepłe beże. Dysonans w tym obrazie
stanowią niezidentyfikowane męskie nogi po prawej (chociaż tyle dobrego, że nie po lewej) stronie
Osoby. Ten element można interpretować jako symbolicznie ambiwalentny. Czy Osoba będzie mogła
się na nich oprzeć, w razie potrzeby, czy tez się o nie potknie, bo jedna jest niebezpiecznie wysunięta?
Na szczęście za sobą Osoba ma tłum wyrażających podobną do Jej postawę, co należy rozumieć jako
możliwość uzyskania wsparcia, a jednocześnie utożsamianie się Osoby z innymi.
Reasumując, można stwierdzić, że dyptyk fotografii pełni funkcje zarówno informacyjne,
dokumentarne, jak i symboliczne, wręcz alegoryczne. Stanowi artystyczną charakterystykę Bohaterki,
Jej portret psychologiczny. Czy trafny i prawdziwy, można by ocenić, uwzględniając kontekst
osobistej znajomości autorów i odbiorców z Bohaterką.
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Najbardziej dramatyczne wydarzenia są ściśle związane ze stanem wojennym i sytuacją
polityczną lat osiemdziesiątych. Nie zapomnę czasu wiecznej inwigilacji Szkoły, obecności w niej
zomowców i milicjantów, którzy sprawdzali, czy uczniowie nie noszą wpiętych w swetry i inne części
garderoby oporników - symbolu oporu społecznego – za to groziły różne sankcje, do zatrzymań
włącznie; kontroli wojskowych grup operacyjnych, które lustrowały korytarze i pomieszczenia
szkolne, sprawdzając, czy w Szkole nie są rozprowadzane antypaństwowe ulotki, literatura „drugiego
obiegu”, czy nie odbywają się „ciche przerwy”. Do tego dochodziły kontrole i przesłuchania
prowadzone przez pracowników Kuratorium Oświaty, inwigilacje i donosy dokonywane przez
członków POP (Podstawowej Organizacji Partyjnej) PZPR działającej w VIII LO i – niestety - donosy
współpracowników SB pracujących w naszej szkole, których wówczas nie znaliśmy,
ale wiedzieliśmy, że w Ósemce działają.
Pamiętam początek stanu wojennego, kiedy dowiedzieliśmy się o internowaniu pani profesor
Grażyny Ziółkowskiej – polonistki, przetrzymywanej w więzieniu przy ulicy Młyńskiej. Jakże
budujące były dla nas wspólne spotkania z uczniami w kościele Matki Boskiej Bolesnej (mimo
zawieszonych zajęć dydaktycznych) i modlitwy o jej szybkie uwolnienie.
Pamiętam „opiekunów” SB, którzy ze szkoły brutalnie wyprowadzili na przesłuchania
na ul. Kochanowskiego profesora Janusza Hellera. Na komendzie został dotkliwie pobity, w ten
sposób esbecy chcieli zmusić go do współpracy. Profesor Heller wytoczył proces pracownikowi
Służby Bezpieczeństwa za brutalne pobicie i, ku naszej radości, ten proces w stanie wojennym
wygrał. Wprawdzie esbek dostał wyrok w zawieszeniu, ale uznano go winnym i to było
najważniejsze.
Pamiętam, jak po maturze w czerwcu 1984 roku czworo maturzystów zostało zatrzymanych
i aresztowanych, pozostali w areszcie przy Kochanowskiego do końca lipca i dopiero amnestia
pozwoliła na ich uwolnienie, jednak stracili jeden rok studiów, bo egzaminy wstępne na uczelniach
odbywały się na początku lipca. Takich dramatycznych zdarzeń było wiele…
Pamiętam walkę trzech nauczycielek, Pań Profesor: Stanisławy Grodzkiej – matematyczki,
Grażyny Ziółkowskiej – polonistki i Bogusławy Balcerzan – polonistki o pozostanie w naszej Szkole.
W latach 1982-1984 szkołą kierował , „przyniesiony w teczce”, dyrektor Marian Wożniak, który
obniżył liczbę klas do trzech w poziomie po to, by zwolnić niewygodne nauczycielki na podstawie
art. 20 Karty Nauczyciela. Panie Profesor Grodzka i Ziółkowska odwołały się do Sądu Pracy, sprawa
dotarła do Sądu Najwyższego, który przywrócił je do pracy w Ósemce. Dyrektor nie ustąpił
i przeniósł je, niby w nagrodę, że są najlepsze, do Technikum Chemicznego i Technikum Łączności,
aby podnosiły poziom nauczania j. polskiego i matematyki w tamtych szkołach. Wróciły do Ósemki
w 1987 roku, po trzech latach banicji.
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Dramatyczne były posiedzenia Rady Pedagogicznej, na których pochylaliśmy się nad uczniami
zatrzymanymi na przesłuchania lub aresztowanymi przez Urząd Bezpieczeństwa, zawsze znalazł się
ktoś z grona, kto za nich poręczał i nikt z nich nie został skreślony z listy uczniów.
W czasach pokoju dramatem były dla mnie pogrzeby i pożegnania uczniów, którzy najczęściej
po długotrwałych, ciężkich chorobach odchodzili …
… „sytuacje wymagające największego nakładu pracy”…
Na dwie chciałabym zwrócić uwagę.
Pierwsza, to przejście do Ósemki i rozpoczęcie pracy w klasach biologiczno-chemicznych.
Ten profil wprowadzono do szkół na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
W Puszczykowie wprowadzono biol.-chemy już po moim odejściu.
Po przejściu do VIII LO miałam do dyspozycji tylko program ministerialny, nie ukazały się jeszcze
podręczniki do klas biologiczno-chemicznych, nie było określonych standardów wymagań, a część
zagadnień, np. z chemii kwantowej czy kinetyki i równowagi chemicznej, nie była wcześniej
w liceum realizowana. Na przygotowanie jednej lekcji musiałam poświęcić od 4 do 6 godzin. To była
praca z podręcznikami akademickimi, napisanie konspektu, wykonanie foliogramów, przygotowanie
zestawu do doświadczeń i sprawdzenie przed lekcją ich przebiegu. Pracę zaczynałam po dobranocce
i położeniu dzieci do łóżek około 20.30 , a kończyłam późno w nocy.
W związku z każdą zmianą programu nauczania chemii był to czas szczególnie intensywnej pracy, bo
mimo coraz większego mojego doświadczenia, zawsze pisałam nowe konspekty. Mam ich kilka
zestawów, do każdego programu i profilu inny.
Druga sytuacja to opanowanie biurokracji związanej z nową maturą. Dokumentacja, która
pozostawała w szkole po przeprowadzeniu egzaminu dojrzałości według starych zasad, to dwa
segregatory i protokoły egzaminów dojrzałości (jeden dla każdego abiturienta), oprawione w dwa
pokaźne tomy. Egzaminy maturalne przeprowadzane według nowych procedur wymagają
dokumentacji zgromadzonej w szkole w siedmiu segregatorach oraz dokumentacji elektronicznej
i papierowej gromadzonej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - na ilu nośnikach, w ilu
segregatorach? Nie wiem. Dlatego w walce z papierową dokumentacją przyjęłam zasadę „ każdy
dokument biorę do ręki tylko jeden raz”, po jego przeczytaniu i załatwieniu sprawy odkładam go
w odpowiednie stałe dla niego miejsce, a później archiwizuję, albo korzystam z fantastycznego
urządzenia, z którego wychodzą cudowne „makaronowe” paski papieru – z niszczarki.
Ale nie oszukujmy się, że zawsze jest tak idealnie i sprawy załatwiam na bieżąco. W szkole zdarzają
się takie okresy, kiedy na moim biurku piętrzą się sterty różnych dokumentów i innych „papierów”,
przystępuję wówczas do „odgruzowywania” miejsca pracy.
… „wydarzenie najbardziej ryzykowne” …
Myślę, że dla mnie najbardziej ryzykownym przedsięwzięciem była decyzja o przystąpieniu
do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w 1991 roku, jednak wtedy nie byłam tego faktu
świadoma.
Dyrektor odpowiada w swojej szkole za wszystko: za organizację , realizację i ewaluację
wszystkich procesów zachodzących w placówce, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i przepisami
do niej wykonawczymi, za tworzenie wewnątrzszkolnego prawa oświatowego i jego realizację,
za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich organów działających w szkole, za bezpieczeństwo
uczniów i wszystkich pracowników. Odpowiada również za tworzenie i prowadzenie dokumentacji
szkolnej, jej właściwe przechowywanie i archiwizowanie, za funkcjonowanie szkoły w środowisku
lokalnym, współpracę z rodzicami oraz innymi, nie tylko oświatowymi, instytucjami oraz promocję
swojej szkoły.
Odpowiada dyscyplinarnie i ekonomicznie za realizację budżetu zgodnie z Ustawą
o finansach publicznych i przepisami do niej wykonawczymi, za organizację przetargów zgodnie
z Ustawą o zamówieniach publicznych i przepisami wykonawczymi oraz przeprowadzenie remontów
i inwestycji zgodnie Prawem budowlanym i przepisami do niego wykonawczymi. Dyrektor jest
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Przede wszystkim jednak będziemy pamiętać Jej niezłomną, klarowną postawę życiową,
obecność na mszach świętych, na czele marszu w obronie Szkoły. To współcześnie. O przeszłości,
drodze zawodowej, trudnych wyborach, nieraz dramatycznych decyzjach, można przeczytać
w wywiadzie udzielonym redakcji okolicznościowej „Ośmiornicy”.

Przez 20 lat VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu równało się
Jadwiga Walkowiak. Synonimicznie.

Ma tysiące dłużników.

Nasza Szanowna Pani Dyrektor, Szefowa, Dyrekcja, Dyra, Wala, Jadwiga, Jadzia…

pracodawcą dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, musi więc przestrzegać zapisów w Karcie
Nauczyciela i w Kodeksie Pracy oraz przepisach do nich wykonawczych.
Za błędy i nieprawidłowości popełniane przez innych pracowników szkoły odpowiada
materialnie, dyscyplinarnie i karnie dyrektor.
Organy, które nadzorują i kontrolują pracę dyrektora, to: Kuratorium Oświaty, Wydział
Oświaty i inne Wydziały Urzędu Miasta Poznania, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Państwowa
Inspekcja Pracy, Najwyższa Izba Kontroli, Policja, Straż Miejska, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
i inne. Ale najbardziej wymagającymi „kontrolerami” są uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Dyrektor jest nauczycielem, ma więc obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych, musi się
do nich przygotować, systematycznie, jawnie i sprawiedliwie oceniać uczniów i być do ich
dyspozycji. Dyrektor musi się systematycznie dokształcać, śledzić zmiany w Prawie oświatowym
i umieć je interpretować oraz właściwie wprowadzać w życie.
Prawnicy, którzy prowadzili zajęcia z Prawa oświatowego na kursie kwalifikacyjnym
dla oświatowej kadry kierowniczej, dziwili się, że są jeszcze ludzie, którzy decydują się na pełnienie
funkcji dyrektora i prowadzenie szkół. Jednak ogrom ryzyka i odpowiedzialności uświadamiamy
sobie dopiero wtedy, gdy już na tym stanowisku pracujemy.
… „wydarzenie najzabawniejsze” …
Było wiele zabawnych zdarzeń, wspomnę o dwóch.
Kiedy zaczyna się pracę z nową klasą, uczniowie sprawdzają „na ile mogą sobie pozwolić”
u danego nauczyciela, na co reaguje on śmiechem, a na co machaniem „bambusa” i groźną miną.
Któregoś dnia w latach dziewięćdziesiątych rozpoczęłam lekcję w ukochanej klasie III biologicznochemicznej (wszystkie moje biol.-chemy są ukochane) i zanim sprawdziłam obecność, pani sekretarka
wywołała mnie do telefonu. Zostawiłam torebkę, wszystkie moje zeszyty z konspektami i oczywiście
uczniów w sali nr 14, zabrałam ze sobą tylko dziennik. Po powrocie otwieram dziennik i sięgam
do torebki po długopis (nie zwróciłam uwagi, że torebka jest otwarta), wkładam rękę i … czuję w niej
ciepłe futerko. Krzyknęłam i odrzuciłam białą myszkę i torebkę daleko od siebie!
… „co to się działo, co się działo, co się działo,
trzy czwarte klasy ze śmiechu się skręcało” …
Ale przeciwnie niż w piosence Młynarskiego to działo się naprawdę, a moja klasa do matury śmiała
się ze mnie i wypominała, że się boję myszy. Przynosili później na lekcje (chemia była dzielona
z biologią) patyczaki, ogromne żuki i inne zwierzaki, ale ja byłam już na nie uodporniona.
Wniosek: nigdy nie bądź zbyt pewny swoich uczniów, bo nie wiesz, co ci zmaluje nawet najlepiej
znana i najukochańsza klasa.
Drugie bardzo zabawne zdarzenie wiąże się z wymianą młodzieży ze szkołą w Berlinie.
Pierwsze lata wymiany to większy udział uczniów partnerskich szkół w zajęciach lekcyjnych.
Nauczyciele prześcigali się, aby lekcje były bardziej atrakcyjne niż normalnie. Jedną z trzech
nauczycielek biologii w klasach biologiczno-chemicznych była pani profesor Krystyna Grykiel.
Zaplanowała, że na lekcji biologii o godzinie 8.00 uczniowie polscy i niemieccy będą obserwować
pracę serca i innych organów wewnętrznych żywego, uśpionego eterem, odpowiednio
spreparowanego karpia. Po południu dnia poprzedniego zakupiła dwa żywe karpie (sklepy rybne
otwierano o godzinie 9.00) i wpuściła je do wanienki z wodą w zapleczu pracowni biologicznej. Jakie
było jej zdziwienie, kiedy rano o 7.30 w zapleczu znalazła pustą wanienkę i karteczkę z informacją od
pani sprzątaczki:
„Karpie oprawiłam, są w lodówce w stołówce szkolnej, proszę doprawić, bo nie miałam przypraw.”
Młody nauczyciel pewnie wpadłby w panikę, ale nie profesor Grykiel, błyskawicznie zmieniła plany
na lekcję pokazową, rozstawiła mikroskopy, przygotowała dla każdej grupy liście innej rośliny
z pracowni biologicznej. Uczniowie preparowali liście i oglądali miękisz różnych roślin
pod mikroskopem. Tylko uczniowie polscy zorientowali się, że coś musiało się wydarzyć, bo botanikę
mieli rok wcześniej, ale nie puścili pary z ust.
Pani sprzątaczka dostarczała nam również innych powodów do śmiechu. Co roku na wiosnę w Szkole
obowiązkowo wykładano trutkę na szczury. Panie kucharki przekazywały do portierni dwa, trzy
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kotlety mielone, a woźna pobierała z magazynu trutkę, wkładała w kotlety i miała obowiązek wyłożyć
je w odpowiednich zakamarkach szkoły. Kolejnego kwietnia zaczął się okres deratyzacji, kucharki
dostarczyły do portierni kotlety, a woźna udała się do kierowniczki administracyjnej po trutkę,
po powrocie bardzo się zdziwiła, że z portierni zniknęły nieszczęsne kotlety. Okazało się, że opisana
wyżej sprzątaczka była bardzo głodna i je zjadła, na szczęście nie było w nich jeszcze trutki …

Przemówienie przedstawiciela pracowników Szkoły podczas uroczystości pożegnania Dyrektor
Jadwigi Walkowiak

… „wydarzenia dla Pani najważniejsze, najcenniejsze”…

jak szkołę, nie jak przedsiębiorstwo z klientami i usługodawcami. Dla Niej to zawsze „najlepsza

Najważniejsze i najcenniejsze są dla mnie lekcje chemii, które prowadzę. Na moje szczęście, będąc
dyrektorem, uczę tylko w klasach biologiczno-chemicznych. Lubię ten błysk w oczach moich
uczniów, kiedy zrozumieją jakiś problem, potrafią rozwiązać trudne zadanie, czy wyciągną właściwe
wnioski z obserwowanej reakcji. Największą satysfakcję mam wówczas, gdy udaje mi się tak
poprowadzić lekcję, że uczniowie stają się odkrywcami nowych dla nich zjawisk, teorii czy procesów.

Szanowna Pani Dyrektor, Szefowa, Dyrekcja, Dyra, Wala, Jadwiga, Jadzia – takie miana,
jakie role w Szkole. Nauczyciel, Wychowawca, Przełożona, Mentorka, Koleżanka. Szkołę traktuje

matematyczno-przyrodnicza szkoła” w Poznaniu, Polsce, Europie i na świecie. Uczniowie (zwłaszcza
z ukochanych biol.-chemów) – najlepsi, choć nie najlepsi. O swoich nauczycielach mówi
„Czcigodni”. Szkoła według Niej jest doskonale administrowana, perfekcyjnie wysprzątana, idealna.
Od 20. lat Dyrektor z takim dorobkiem, któremu każdy z nas musiałby najpierw dorównać,
żeby mieć prawo oceniać i żeby docenić. A wszyscy Jej coś zawdzięczamy – uczniowie osiągnięcia

… „zakończone największym sukcesem” …

w nauce, sukcesy w dostaniu się na studia, a pracownicy – zatrudnienie, świetną organizację pracy,
Moim największym i najcenniejszym sukcesem życiowym jest moja rodzina.
Największym sukcesem zawodowym jest Ósemka, Szkoła, którą udało mi się stworzyć jako
kontynuatorkę idei szkoły przedwojennej, z nowoczesnym podejściem do nauczania i wychowania,
w której panuje ład organizacyjny, którą, mam nadzieję, lubią uczniowie, w której dobrze czują się
nauczyciele, która jest wizytówką Poznania. Z mojej Ósemki jestem dumna.
Za osobisty, maleńki sukces uważam wynik matury dla „Vipów”, do której przystąpiłam
w 2001 roku, 36 lat po mojej maturze w Piątce. Egzamin przeprowadzono na rok przed
wprowadzeniem nowej matury ’2002. Rozwiązywałam arkusz egzaminacyjny z matematyki
i uzyskałam 20 punktów na 20 możliwych – czyli 100% .
Myślę, że w latach sześćdziesiątych skutecznie uczono nie tylko liczenia, ale także logicznego
myślenia; mojej nauczycielce matematyki, Pani Profesor Marii Głuchowskiej z V LO, za nauczenie
mnie matematyki i myślenia matematycznego serdecznie dziękuję i nisko się kłaniam.

pomoc w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, pomoc w trudnych sytuacjach
życiowych, nagrody, niespodzianki na święta… Lecz mamy i zastrzeżenia. Nie zawsze się podobają:
uczniom - poprawki poprawek sprawdzianów z chemii w stresogennym gabinecie, wielo-,
wielokrotne przypominanie historii Szkoły w przemówieniach z różnych okazji, a nauczycielom wielo-, wielokrotne kłanianie się „na wybiegu” rodzicom klas pierwszych w dwóch turach w dwa
popołudnia, przypominanie list olimpijczyków z okazji i bez okazji, tabele, wykresy, zestawienia
analizowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej…
Ale – czyż nie będzie nam brakować osobistego witania w drzwiach Szkoły w dniu
uroczystości opłatkowych, przy choince i dźwiękach kolęd? Albo widoku Dyrektorki przebranej za
uczennicę i wcielającej się w nią na scenie podczas studniówki? Albo zakładającej publicznie

… „stanowiące porażkę” …

wychowawczyniom podwiązki, a wychowawcom wręczającej (nie zakładającej!) czerwone majtasy

Należę do ludzi, którzy nie przechowują w pamięci swych porażek zbyt długo. Z porażek wyciągam
wnioski i odsyłam je w niebyt, dlatego porażek po prostu nie pamiętam. Zbyt długie przeżywanie
porażek rodzi frustrację i zgorzknienie.

i samej pokazującej na własnej nodze podwiązkę? Tańczącej i śpiewającej w czasie imprez z okazji
Dnia Edukacji Narodowej?
Z pewnością zapamiętamy Ją jako mistrzowsko władającą polszczyzną w swoich

Red.: Jak w Pani ocenie zmieniła się młodzież przez te lata?
J.W.: Miałam szczęście pracować z dobrą młodzieżą. Zarówno w Puszczykowie jak i w Ósemce
trafiałam na zdolnych, bystrych, młodych ludzi. Postawy młodzieży są ściśle związaną z sytuacją
zewnętrzną, z czasami, w których przyszło jej żyć. W latach siedemdziesiątych nie było Internetu,
telefonów komórkowych, odtwarzaczy DVD, bogactwa towarów w sklepach i takiej swobody
obyczajowej jak dziś; młodzi ludzie więcej czasu spędzali na boisku, czytali całe lektury, ale podobnie
jak obecnych uczniów, interesował ich otaczający świat. Na postawy życiowe młodych ludzi miał
i ma wpływ przede wszystkim dom rodzinny, ale również szkoła, media i rówieśnicy - podobnie jest
i dzisiaj. Jestem przekonana, że gdyby ówczesnej młodzieży, jak i dzisiejszej, przyszło żyć w okresie
stanu wojennego, też by protestowała i się zniewoleniu przeciwstawiała, robiłaby wszystko, aby
odzyskać wolność. O tym, jaka jest młodzież, decyduje tylko i wyłącznie świat dorosłych. W każdym
okresie dorośli powinni być wzorcami osobowymi, powinni określać granice postępowania
i konsekwentnie ich przestrzegać. Postęp techniki i nowinki powodują, że często młodzi ludzie
przerastają wiedzą i umiejętnościami swoich mistrzów, ale taka jest kolej losu i postępu.
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przemówieniach, zawsze dostosowanych do motta-cytatu wybranego przez uczniów, przemyślanych
koncepcyjnie i retorycznie.
Zapamiętamy też, że w gabinecie ma nie tylko wspomniane żelazko, ale i komplet
różnokolorowych nici, igły, ręczniki, a - jak Ją znamy - pewnie też na wszelki wypadek otwieracze do
konserw, do butelek, wszelkiego rodzaju naczynia – i wszystkim tym służy w razie potrzeby.
Zapamiętamy Ją jako miłośniczkę – i propagatorkę – pięknej biżuterii oraz swojego własnego,
sławetnego, wszem i wobec znanego, charakterystycznego, najczęściej zakładanego, jedynego
w swoim rodzaju - żakietu, który spokojnie mógłby trafić do Izby Pamięci.
Zapamiętamy Ją jako ostatnią ofiarę starych schodów, na które padła na kolana, i jako
triumfatorkę po sfinalizowaniu założenia nowych.
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Pani Dyrektor Jadwiga Walkowiak kilkakrotnie otrzymała od uczniów
„Adasia” – statuetkę wyrażającą uznanie za zasługi w różnych kategoriach, dziedzinach
działalności nauczycielskiej.
W tym roku uczniowie przyznali Honorowego „Adasia” jako podziękowanie za
całokształt pracy.

W każdym pokoleniu można spotkać młodych, wrażliwych ludzi oraz takich, którzy się pogubili,
trafili w złe otoczenie, nie mieli właściwych wzorców i autorytetów, którzy stali się przestępcami.
To przede wszystkim świat, otoczenie oraz dorośli się zmieniają, wpływając na dzieci i młodzież,
młodzi ludzie są z natury dobrzy.
Red.: Jaką część życia stanowiła praca w VIII LO i czy miała wpływ na życie prywatne?
J.W.: Druga część postawionego problemu jest pytaniem retorycznym, ale odpowiem na całe
zapytanie.
W tym roku kończę 41 rok pracy zawodowej, z czego 31 lat to praca w VIII LO – czyli ¾ całego
okresu zatrudnienia, z tego 20 lat na stanowisku dyrektora. Oczywistym jest, że życie osobiste
nauczyciela , a dyrektora szczególnie, toczy się w rytm roku szkolnego. Od dwudziestu lat nie wiem,
jak pachnie maj, bo wszystkie maje dyrektor liceum ma wycięte z życiorysu, z życia osobistego
i rodzinnego. Kiedy maturzyści zdawali „starą” maturę, nie musiałam wstawać o 4.00 rano, żeby
o piątej odebrać w Szkole od kuriera arkusze egzaminacyjne, ale spędzałam całe dni do późnych
godzin wieczornych w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających ustne egzaminy. Egzaminy
odbywały się również w soboty. Bez wsparcia rodziny i wyrozumiałości kochającego męża
nie byłabym w stanie pogodzić pracy w Szkole z życiem rodzinnym.
Red.: Prosimy o zdradzenie planów aktywności w przyszłości.
J.W.: Najpierw odpoczynek, niekoniecznie aktywny, a po nim chciałabym ocalić od zapomnienia
wielkopolskich medalistów międzynarodowych olimpiad przedmiotowych. Zebrałam już materiały
do notek biograficznych tych wybitnych Wielkopolan, jestem jedną z kilku współautorów publikacji
przygotowywanej przez dr Danutę Nakoneczną z Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia
Szkół Aktywnych: „ Polscy medaliści międzynarodowych olimpiad przedmiotowych”.
Chciałabym również wypracować formy pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym
i ich nauczycielom. Wbrew pozorom, ta grupa uczniów i nauczycieli wymaga również szczególnej
troski i wsparcia, jest dużo do zrobienia w tym zakresie. Może fundacja? Może stowarzyszenie?
Red.: Jakie nadzieje, a może też obawy, żywi Pani w odniesieniu do swego następcy?
J.W.: Wiem, że dyrektor Marek Grefling będzie kontynuował to, co dobrego w VIII LO rozpoczęłam,
deklarował to w swoim wystąpieniu konkursowym. Od dziesięciu lat jest moim zastępcą, starałam się
przekazać jemu wiedzę i umiejętności w kierowaniu Ósemką, pozostawiam mu wypracowane
narzędzia, wzory dokumentów, procedury i dobrą kadrę. Na pewno potrafi to wykorzystać. Czy mam
obawy? Jeżeli nawet je mam, to i tak ich nie zdradzę. Niech zaczyna pracę z czystą kartą
i bez obciążeń.
Red.: Jak wyobraża sobie Pani przyszłość naszej Szkoły? Czego by jej Pani życzyła, a czego
zdecydowanie nie?
J.W.: Przyszłość szkoły, wbrew przeciwnościom, widzę w jasnych barwach (jej założyciel nad nią
czuwa). Ósemka jest dobrą szkołą, ma wypracowane metody pracy z młodzieżą zainteresowaną
naukami ścisłymi i przyrodniczymi, będącymi jednocześnie dobrymi humanistami (nie ma w tym
żadnej sprzeczności), pracują w niej dobrzy nauczyciele, nierzadko pasjonaci oddani młodym ludziom
i biada tym, którzy chcieliby to zepsuć.
Życzę mojej Ósemce, aby trwała w tak dobrej formie, jak dotychczas jeszcze wiele lat,
aby służyła młodym ludziom i wprowadzała ich w dorosłe życie i nadal była najlepszą matematycznoprzyrodniczą szkołą Poznania.
Nie chciałabym, aby decyzje o losach Szkoły podejmowali ludzie, którzy własne interesy
stawiają wyżej od dobra Poznania i poznańskiej społeczności.
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Red.: Poprosimy o refleksje, wskazówki, rady dla nas, nie tylko w związku z pobytem w Szkole.
J.W.: Oto maje rady:
- Kierujcie się w życiu zasadami, które wpajają Wam Rodzice i Szkoła.
- Bądźcie dobrymi, odpowiedzialnymi ludźmi.
- Wymagajcie przede wszystkim od siebie.
- Mówcie piękną, poprawną polszczyzną.
- Całe swoje życie pracujcie nad swoim rozwojem, a dobrze je przeżyjecie.
Życzę Wam, abyście na swojej drodze spotkali innego człowieka, którego pokochacie i w szczęśliwej
rodzinie, otoczeni dziećmi i wnukami, dożyjecie późnej starości.
Red.: My ze swej strony pragniemy Pani najserdeczniej podziękować za uczynienie z VIII LO –
cytując Panią Dyrektor – „najlepszą szkołą matematyczno-przyrodniczą”, za dbałość nie tylko
o naszą wiedzę i umiejętności, ale także kształtowanie właściwych postaw, za nieprawdopodobnie
wielkie zaangażowanie w pracy, za to, że była Pani– i pozostanie – dla nas Autorytetem. Pozwalamy
też sobie życzyć Pani długich lat aktywności, poczucia spełnienia, zdrowia i wszystkiego, co najlepsze.

Szanowna Pani Dyrektor!
Jesteśmy w tej szkole niedługo, a już każdy z nas wie, komu zawdzięczać jej świetność
i niepowtarzalność. Ósme Liceum Ogólnokształcące stało się drugim domem dla kilku pokoleń
uczniów. Ponieważ jest jedna osoba, która z troską i radością przyjmowała nowych członków rodziny,
wychowywała dorastających „mistrzów” i w końcu wypuszczała z gniazda dorosłe już ptaszęta.
Gospodarz domu: Pani.
Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze było łatwo. Początki Pani kariery w tej szkole to okres
stanu wojennego, konspiracji i cichej walki z władzą. Od kilku lat los naszego liceum stoi pod
znakiem zapytania z powodu nieporozumień władz kościelnych i władz miasta. Jednak przez 20 lat
Pani kadencji dyrektorskiej nigdy się Pani nie poddała i zawsze działała dla dobra tej szkoły, jej
pracowników i uczniów. Udało się! Szkoła nadal funkcjonuje, ponadto nieprzerwanie stoi w czołówce
w rankingach poznańskich liceów. To ogromny sukces i z pewnością powód do dumy. My możemy
jedynie z serca pogratulować i wziąć za przykład Pani odwagę i upór, które połączone z ciężką pracą
prowadzą do zwycięstwa.
Wszyscy pamiętamy pierwszy dzień szkoły, gdy witała nas Pani w kolejnym etapie życia.
Zapewniała Pani, że przed nami okres ciężkiej pracy, nieprzespanych nocy, ale też zawierania
nowych przyjaźni, zdobywania ciekawych doświadczeń. Dopiero teraz rozumiemy, że to wszytko
było prawdą, a Pani słowa miały nas przygotować do tego, co przeżyjemy. Teraz wiemy, że każde
Pani słowo miało być dobrą radą. Przemykają w pamięci wszystkie apele wychowawcze, upomnienia,
czy tzw. „wizyty na dywaniku”. Przypominanie o niby błahych sprawach, a jednak świadczących,
jeśli ich będziemy przestrzegać, o dobrym wychowaniu i kulturze, które każdy ósemkowicz winien
znać i stosować.
Wielu z nas witała Pani w dorosłym życiu, w dniu osiemnastych urodzin, życząc roztropności,
mądrości, powodzenia na maturze. Wszystkie lekcje uczyły systematyczności i dokładności. Gdy
mieliśmy problem, zawsze służyła Pani pomocą. Nie zapomnimy godzin spędzonych w Pani
gabinecie, podczas których tłumaczyła Pani niezrozumiałe zagadnienia.
Staramy się być lepsi nie tylko w sferze naukowej, ale i duchowej. Cenne chwile spędzone
z Panią w kościele, podczas spotkań opłatkowych, wspólnego poznawania sztuki, kultury i historii
dają nam przykład i uczą zachowania harmonii między pracą a rozwojem osobistym.
Nam, młodym i niedoświadczonym ludziom, trudno często pojąć i docenić trud wkładany
w nasze wychowanie. Jesteśmy jednak świadomi, że to, co zostało przez Panią przekazane, zaowocuje
w przyszłości. I jedyne, co możemy w tym momencie zrobić, to powiedzieć jedno słowo: dziękujemy.
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