VIII LO im. A. Mickiewicza

Poznań, czerwiec 2014r.

Wstęp

Wstęp
Ostatni numer „Ośmiornicy” w roku szkolnym 2013/2014. Numer wyjątkowy, bo
upamiętniający ostatnie wydarzenia odbywające się w naszej pięknej ósemkowej auli
w budynku przy ulicy Głogowskiej, pokazujący ostanie zdjęcia z tego budynku,
zachowujący na swych karatach ducha starej siedziby . Przewracając karty gazetki, może
ktoś z melancholią pomyśli i zanuci: „Żegnaj nam szkoło kochana, nadeszła chwila
rozstania, serce tak dziwnie uderza, mgła jakaś oczy zasłania. Jutro tu pustki zagoszczą,
umilkną gwary, hałasy, bo opuszczamy cię, szkoło, te mury szkolne i klasy.” Wreszcie
numer wyjątkowy, bo jest to wydanie jubileuszowe, można wiec tu znaleźć wywiady
z dyrektorami ( obecnym i byłymi), nauczycielami i oczywiście absolwentami, np.
Ryszardem Grobelnym, wspominającymi swoje życie ósemkowicza. Zatem, jak i czy
w ogóle Ósemka się zmieniła w ciągu wielu lat? Co ją wyróżnia spośród innych liceów
zdaniem jej absolwentów? Co było zmorą uczniów wiele lat temu? Na te i wiele innych
pytań można znaleźć odpowiedź na kolejnych stronach.
I oczywiście z okazji nadchodzących wakacji wszystkim Nauczycielom, Pracownikom
administracji i Wam, Koleżanki i Koledzy życzymy bezpiecznych, spokojnych, leniwych
dni z książką w ręku!
~~redakcja
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Wydarzenia :Dzień Pamięci o Holokauście

19 kwietnia corocznie obchodzimy
Dzień Pamięci o Holokauście – w tym
roku 71. rocznicę wybuchu powstania
w getcie warszawskim.
W naszej szkole postanowiliśmy uczcić
tę rocznicę, przygotowując (kl.IIIe)
tablicę
z informacjami
na
temat
męczeństwa Żydów, przebiegu i celu
powstania.

Włączyliśmy się także do Akcji
Społeczno-Edukacyjnej
„Żonkile”,
zainicjowanej przez Muzeum Historii
Żydów Polskich i przeprowadzonej
w różnych
miastach.
Akcja
ma
upamiętniać wybuch i tragiczny finał
powstania oraz bohaterską postawę jego
uczestników walczących o godną śmierć,
w tym ostatniego przywódcy – Marka
Edelmana, który przez wiele lat, wbrew
władzom komunistycznym, składał żółte
żonkile pod Pomnikiem Bohaterów
Getta, za co był szykanowany.
Godnie nosiliśmy ten symbol jako wyraz
naszego
hołdu
i pamięci.

Kl. Ib
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Wydarzenia :Kilka kwietniowych dni.

Kilka kwietniowych dni…

Kilka kwietniowych dni, wiele godzin
spędzonych w autokarze, wiele setek
przejechanych kilometrów. To jedna
podróż, ale wrażeń bogactwo. Najpierw
tranzyt przez Białoruś, królestwo
watażki Łukaszenki. z okien autokaru
oglądamy niekończące się pustkowia,
z rzadka przycupnięte drewniane wsie,
sowchozy i zaorane hektary pól,
nieprzedzielone żadną miedzą, bo
wszystko państwowe. Główną drogą,
tzw. olimpijką (zbudowaną na olimpiadę
w Moskwie, dokładnie tak, jak tow.
Breżniew wyznaczył palcem na mapie),
mknie się szybko, bo ruch niewielki.
Kraj czysty i wysprzątany, bo żeby
ukryć bezrobocie, zatrudnia się masowo
ludzi do sprzątania poboczy dróg,
placów, skwerów.
Samo przekroczenie granicy polskobiałoruskiej to dla mojego pokolenia
podróż w czasie, podróż w świat butnej,
socjalistycznej dominacji władzy nad
obywatelem. Wielogodzinny postój na
granicy, mimo że nie było kolejki, mimo
że nie wiadomo po co, przypomniał
nam, kto tu rządzi.
Miasta Białorusi , tak jak rosyjskie,
nadal
czczą
bohaterów
wojny
ojczyźnianej, nadal pozostają w cieniu
monumentalnych pomników Lenina
i czerwonej gwiazdy.
Główny cel naszej podróży – Memoriał
Katyński – to miejsce, które w każdym
budzi silne emocje: niedowierzania,
przerażenia
ogromem
zbrodni,
a w końcu refleksję nad okrucieństwem
historii.
Smoleńsk – na ścianie prawosławnego
Soboru Zaśnięcia Matki Bożej, głównej
świątyni miasta, tablica upamiętniająca
oblężenie i zdobycie grodu przez
wojska Rzeczpospolitej pod wodzą
Zygmunta III Wazy w latach 1609-1611.
Ślady historii są zastanawiające.
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W pięknym mieście Grodnie, tak bliskim
sercu każdego Polaka, coraz trudniej
odnaleźć pamiątki polskości: tzw. Szary
Domek, w którym mieszkała Eliza
Orzeszkowa, jej grób na grodzieńskim
cmentarzu, ulica jej imienia. Ale
mieszkańcy
tej
ulicy,
zapytani
o patronkę,
niewiele
potrafią
powiedzieć. Piękne pałacyki – siedziby
polskich rodów, które były niegdyś
ozdobą centrum miasta, już nie istnieją.
Za to na głównym placu wznosi się
monumentalnie sowiecki czołg-pomnik.
Nowogródek – tu czas jakby się
zatrzymał. Oglądany ze wzgórza
Giedymina wydaje się niezmieniony od
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czasów,
kiedy
małego
Adasia
Mickiewicza
chrzczono
w Farze
Witoldowej, czyli w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego, tym samym,
w którym Władysław Jagiełło poślubił
Sońkę Holszańską.
I
jeszcze
jedno
miejsce
–
Bohatyrowicze, grób Jana i Cecylii,
mogiła powstańcza – zdumienie
młodzieży, że te miejsca są prawdziwe,
że literatura jest tak blisko życia.
Migotliwie złocisty zachód słońca nad
Niemnem
w Bohatyrowiczach
pozostanie
naszym
ostatnim
wspomnieniem z tej podróży.
Aleksandra Radziszewska
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Refleksje uczestników VIII Marszu
Pamięci
Młodzieży polskiej i rosyjskiej
Stacja Gniezdowo – Las Katyński
MEMORAMUS 2014
VIII LO Poznań
Katyń od zawsze jawił mi się jako
miejsce szczególne – symbol masowych
mordów dokonywanych na polskich
oficerach
przez
stalinowskich
oprawców, a jednocześnie jako miejsce
niedostępne ze względu na dzielącą je od
Polski odległość. Po przyjeździe do
Smoleńska
z zaciekawieniem
oczekiwałem na przejazd do Memoriału.
Wraz
z dotarciem
na
miejsce
zaciekawienie zaczęło jednak ustępować
miejsca
zadumie.
w zamyśleniu
kroczyłem po ziemi, która do dziś kryje
jeszcze szczątki polskich oficerów,
ubolewając nad dramatem polskiego
narodu udręczonego przez sowieckiego
okupanta na tzw. Golgocie Wschodu.
Z prawdziwy wymiar tej tragedii zdałem
sobie sprawę dopiero przechodząc
wzdłuż ściany
z tabliczkami upamiętniającymi ofiary
mordu. Wyjazd do Katynia pozostanie
w mej pamięci do końca życia, stając się
przyczynkiem do osobistych rozważań
i refleksji.
Stanisław Groszewski

Po oficjalnej części obchodów Marszu
każdy w spokoju pomodlił się i postawił
znicz. Potem pojechaliśmy na lotnisko
Smoleńsk-Siewiernyj, gdzie oddaliśmy
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cześć 96. pasażerom, w tym byłemu
prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu
i jego małżonce Marii.
Kolejnego dnia rano wyjechaliśmy do
Kuropat. Jest to uroczysko na skraju
Mińska na Białorusi, w którym odkryte
zostały
masowe
groby
ludzi
rozstrzelanych przez NKWD
w latach 1937–1941 (ok 200-250 tys.).
Byli nimi zarówno Białorusini jak
i Polacy. Niestety, na Białorusi często
ten temat jest niewygodny, gdyż
głównymi i jedynymi sprawcami mordu
było NKWD (ZSRR), a Białoruś jest
związana z ich spadkobiercami, czyli
Federacją
Rosyjską,
mają
też
prorosyjskiego prezydenta - Alaksandra
Łukaszenkę.
Piotr Borowczyk, VIII LO w Poznaniu
O wyjeździe do Katynia myślałem już
od dawna. Nie przypuszczałem jednak,
że okazja na odwiedzenie tego miejsca
będzie mi dana tak szybko. Marsz
Pamięci był dla mnie ważnym
wydarzeniem,
oddaniem
hołdu
zamordowanym
tam
Polakom.
Mogliśmy choć przez chwilę być tam
razem z nimi, ciszą i swoją obecnością
powiedzieć im, że pamiętamy. Dźwięk
dzwonu,
mający
symbolizować
wydobywające
się
głosy
pomordowanych,
jeszcze
dobitniej
uświadomił powagę miejsca i wzbudził
dreszcz niezrozumiałego zła wojny.
Jadąc tam, będąc na miejscu i wracając,
mogliśmy podziękować za to, że dzięki
ich determinacji
i poświęceniu żyjemy w wolnej Polsce.
Dominik Fąferek
Pobyt w Katyniu był niezapomnianym
przeżyciem, czasem, w którym można
było zacieśnić więzi z obecnymi
przyjaciółmi, a także poznać wiele
nowych osób, które połączył wspólny
cel: upamiętnienie zbrodni katyńskiej.
Była to najlepsza, bo żywa, lekcja
historii
oraz
czas,
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w którym mogliśmy poznać zupełnie
obcą nam kulturę. Co najważniejsze,
mogliśmy odwiedzić miejsce tak
szczególne dla każdego Polaka. Miałem
niepowtarzalną okazję brać udział
w Marszu
Pamięci,
w celu
uhonorowania ofiar reżimu sowieckiego.
Ugruntowało
to
pamięć
o tych
bohaterach i będzie to przeżycie, które
postaram się przekazywać kolejnym
pokoleniom, by i one pamiętały o tak
ważnym epizodzie w historii Polski.
Piotr Hankiewicz,

Bardzo cieszę się, że wziąłem udział
w wyjeździe do Rosji i na Białoruś
ze Stowarzyszeniem MEMORAMUS.
Był on dla mnie bardzo dużą i niezwykle
żywą
lekcją historii, która nie jest przecież
historią dawną, a już powoli
zapominaną.
Najmocniejszym
wspomnieniem jest dla mnie to
z Kuropat.
Pozostaje cały czas żywe i nadal trwa
w mojej
pamięci.
z przerażeniem
obserwowałem, jak naprawdę wyglądał
Związek Radziecki i jakie jest jego
prawdziwe oblicze. To, w jaki sposób
zbrodnia miała zostać zatuszowana,
miała być zapomniana i jak nadal jest
ukrywana przez władze. Przez cały czas
zwiedzania tamtego miejsca,
szczególnie przechodząc głównymi
alejkami,
miałem
niezmienne
skojarzenie
z niekończącą się okrutną drogą
krzyżową, bo tak tam właśnie wszystko
wygląda.
Krzysztof de Bruijn
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Był to wyjazd wyjątkowy pod wieloma
względami. Rzadko spotyka się,
aby
współczesna
młodzież
tak
pielęgnowała pamięć o ofiarach zbrodni
radzieckich. Sam Marsz, poprzedzony
integracją z młodzieżą rosyjską,
wywarł na mnie ogromne wrażenie.
Cisza na trasie dobitnie podkreślała
charakter przedsięwzięcia i ukazywała
powagę uczestników Marszu. Trasa
prowadziła ze stacji Gniezdowo do
Memoriału
Katyńskiego.
Na
zakończenie oficjalnej części nastąpił
symboliczny znak pojednania młodzieży
polskiej, młodzieży rosyjskiej oraz
kadetów
ze
szkoły
wojskowej
w Smoleńsku. Marsz Pamięci oraz cały
wyjazd to unikatowe przeżycie, którego
powinna doświadczyć każda młoda
osoba. Klimat tego miejsca może pomóc
ukształtować patriotyczną świadomość
w narodzie polskim.
Krzysztof Grefling
Marsz Pamięci na długo pozostanie
w mojej pamięci jako niesamowite
przeżycie.
Od
młodych
lat
interesowałem się historią i Kresami
Wschodnimi Polski. Ten wyjazd
pozwolił nie tylko poznawać historię, ale
również jej doświadczać. Bycie na
miejscu zbrodni katyńskiej to zupełnie
coś innego niż czytanie o tym
w książkach czy oglądanie w telewizji.
Dopiero
pobyt
w tym
miejscu
uzmysławia ogrom zbrodni, jakiej
dokonano, i to nie tylko na Polakach.
Wydarzenie, jakim jest Marsz Pamięci,
z pewnością wzmacnia patriotycznego
ducha oraz skłania do refleksji nad naszą
ojczyzną. Zmienia też pogląd na Rosję
i Białoruś. Uświadamia, że mamy ze
sobą wiele wspólnego oraz że
powinniśmy się wspierać, wspólnie
pamiętać i dążyć do prawdy. Marsz
Pamięci z pewnością tę misję spełnia
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i pozwala
nam
się
zintegrować
z wschodnimi braćmi, za co szczególnie
jestem wdzięczny.
Mikołaj Bąkowski

i teraźniejszości.
Zrozumieliśmy
i doceniamy
wagę
i wyjątkowość
organizowania Marszu Pamięci.
Joanna Wrocińska

Najbardziej z całego wyjazdu w głowie
utkwił mi pierwszy pobyt na terenie
Memoriału Katyńskiego. Nawet nie sam
marsz, ale właśnie ta chwila, którą każdy
miał
sam
wykorzystać.
w ciszy
i samotności przeszłam wtedy wzdłuż
tabliczek z nazwiskami zamordowanych
w lesie katyńskim. Patrzyłam na
zawody, miejsca urodzenia, daty
urodzin. Wielu urodzonych w 1915 roku,
ale i kilku młodszych, w tym co
najmniej jeden urodzony w 1917 roku.
i właśnie wtedy dopiero uświadomiłam
sobie w pełni, że niektórzy z nich byli
zaledwie cztery lata starsi ode mnie. Ja
w tym wieku pewnie będę myśleć
o rozpoczęciu
pracy,
o założeniu
rodziny; ja będę stać na progu życia,
podczas gdy oni stali nad własnymi
grobami. i dlatego warto pamiętać – aby
mieć
świadomość,
jakie
mamy
szczęście. i by ofiary, którym tak
brutalnie
odebrano
życie,
żyły
przynajmniej w naszej pamięci.
Łucja Mazur

Rosja codziennie mnie zaskakiwała.
Przed wyjazdem do głowy by mi nie
przyszło, że może to tak wszystko
wyglądać. Uważam Rosję za żywy relikt
po komunizmie, który według mnie dalej
trwa w sercach niektórych Rosjan. Mimo
tego postrzegam ten kraj jako bardzo
przyjazny, z odmienną i niezmiernie
ciekawą kulturą i obyczajami. Ludzie
byli bardzo otwarci. Jeśli odczucia
z Katynia nazywamy "bardzo mocnymi",
to moich wrażeń
z miejscowości
Kuropaty opisać nie jestem w stanie. To,
co tam zobaczyłem, wbiło mnie
w ziemię i odebrało mowę. Brak
zainteresowania
tym
miejscem
(spowodowany
polityką
Białorusi)
dodaje temu miejscu jeszcze więcej
powagi. Jeden człowiek nie byłby
w stanie zliczyć wszystkich krzyży tam
wbitych. Podczas wyjazdu wyciszyłem
się, poświęciłem cały czas na refleksje.
Mikołaj Borowski

Katyń- miejsce to wywarło na
wszystkich
uczestnikach
ogromne
wrażenie. Dla niektórych były to dość
wyjątkowe
chwile,
gdyż
mogli
odwiedzić mogiły swoich najbliższych
i pomodlić się nad nimi. Ja nie miałam
tam nikogo bliskiego, ale czułam
atmosferę głębokiej, przejmującej ciszy,
spokoju. Pojawiły się myśli pełnej,
wyjątkowej refleksji nad grobami
naszych bohaterów zabitych w sposób
skrytobójczy w tył głowy. Oprócz
Smoleńska zwiedziliśmy Białoruś, gdzie
odwiedziliśmy m.in. miejsca związane
z patronem naszej szkoły-Adamem
Mickiewiczem. Marsz uświadomił nam,
że obowiązkiem każdego młodego
człowieka jest poznawać i utrwalać
pamięć o naszej niezwykłej przeszłości
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XVII Poznański Festiwal Nauki
i Sztuki
na
Uniwersytecie
Ekonomicznym
Na tegorocznym Poznańskim Festiwalu
Nauki i Sztuki było ponad 1300 osób.
Nie

zabrakło

na

nim

również

przedstawicieli VIII LO. Uczniowie
Ekonomicznej Klasy Akademickiej i D
z wychowawczynią Dorotą Koźlik od
godziny 9:00 do 14:00 uczestniczyli
w ciekawych zajęciach na Uniwersytecie

przełożyło się niewątpliwie na olbrzymią
wiedzę, jaką nabyliśmy. a to nie koniec
korzyści z udziału klasy i D w Festiwalu
Nauki.

Ekonomicznym.
A oto tematy wykładów, na których

Jako

klasa,

która

w największej

byliśmy:
- Narzędzia informatyczne typu CRM
- Jak studenci Wydziału Ekonomii UEP
Studenckiego

Gospodarki

Koła

Żywnościowej

wzięła

ilości

zorganizowanych

przez

udział
propozycji
UEP,

wygraliśmy voucher na wybrany przez

w branży TSL – studium przypadku.
ze

Wykładów, jak widać, było sporo, co

siebie

seans

kinowy!!!

Naukowego
podbijają

Brukselę?
- Wynagrodzenie, czesne, honorarium,
czyli jak wyceniać usługi?
-

Unia

Europejska

obszarem

inteligentnych specjalizacji?
- Jak wizualizować graf powiązań
między

użytkownikami

a użytkownikami
telekomunikacyjnej.
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Facebooka
sieci

Na stronie internetowej Uniwersytetu
Ekonomicznego
pojawiła
się
następująca informacja: Miło nam jest
poinformować, że voucher do kina
wygrała
Ekonomiczna
Klasa
Akademicka i D z VIII LO w Poznaniu.
Klasa z VIII LO zapisała się na
najwięcej wykładów na UEP w ramach
Festiwalu. Doceniamy i voucher do kina
wręczam
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Obecnie EKA i D bierze udział
w Konkursie
Fotograficznym
„Zarządzanie
w obiektywie”
zorganizowanym
również
przez
Uniwersytet Ekonomiczny.
O wynikach konkursu poinformujemy
Was,
jak
tylko
nastąpi
jego
rozstrzygnięcie.
Opiekun EKA i D
Dorota Koźlik
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Twórczość

Do…

Dwa milczenia
Milczenie
to nic
pustka bezradnej przepaści
cisza…., która umarła
spojrzenia zza mgły i błądzące ręce

A ja poszłabym z Tobą na spacer.
Uśmiechnęła się do kropli deszczu.

szukają

A ja zatańczyłabym z Tobą pierwszy raz.
Potknęła się o wystający gwóźdź.

po
omacku
siebie, słów, serca

Tylko po to, żeby jeszcze raz
Podnieść się.
Spojrzeć przed siebie

Milczenie
to wszystko
co dzieli i łączy
Wypełnione po brzegi serca

Roześmiać się w głos – do
słońca.
Miłością

Trwają za ręce
Wsłuchane w muzykę ciszy.

***
Znalazłam.

I udowodnić
że skrzydła
wyrastają
gdy zacznie się skakać.

Aniela Dmochowska

Znalazłam Boga.
Właśnie tutaj.
W lekkim powiewie
zachodzie słońca
deszczu bez
parasola
niewinności stokrotek
Oczami dziecka wpatrzonego
w tabernakulum Krzyża
Gdzie zakwitły ogrody Jego miłości.
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Wyrzucić „nie” z niemożliwego

Humor

Humor
( zapisane, zapamiętane wypowiedzi Pani profesor Bożeny Moldenhawer )
„Przed świętami miałam spotkanie z absolwentami i dowiedziałam się , że będzie
licytacja pamiątek z VIII LO. Jednym z licytowanych przedmiotów będzie to krzesełko
obrotowe. Służyło mi przez lata do demonstracji zasady zachowania momentu pędu.
Siadał na nim taki klasowy kamikadze z dwiema hantlami i się rozpędzał. My nie
będziemy tego demonstrować ze względu na przepisy BHP. Krzesełko jest dość
chybotliwe i w najlepszym wypadku będziecie mieli rozbitą głowę. Ono nie jest takie jak
te Wasze luksusowe krzesła obrotowe. Dlatego każdy z Was przeprowadzi doświadczenie
w domu na tym luksusowym krześle. a ci, którzy nie mają, wproszą się do tych, którzy
mają. Fizyka ma sprzyjać spotkaniom towarzyskim.”
„Fabuła następnego zadania: na płycie gramofonowej siedzi 8, nie, 10, albo 8
chrabąszczy. Chrabąszcza traktujemy jak punkt materialny. Chrabąszczom się zakręciło
w głowie i postanowiły przejść z końca płyty do środka. Może łatwiej będzie, jak to jedna
będą żuczki, bo chrabąszcze mogą odlecieć. Oblicz drogę przebytą przez żuczki. o ile %
zmieniła się energia kinetyczna układu? Jaką pracę wykonał każdy z żuczków? ”
„Moim wahadłem matematycznym będzie ten baranek na nitce. Baranka traktujemy jako
punkt materialny.”
„W tym celu wyciągam dobrze Wam znanego baranka.”
„BM.: Pocieranie pałeczki – ulubione zajęcie uczniów.
U.: (śmiech)
BM.: Jak najbardziej – powód do dowcipów!”
„Elektron może przeskoczyć na wyższą orbitę bez pochłaniania dodatkowej energii, jeśli
ten skok będzie trwał odpowiednio krótko. Innymi słowy skok w bok jest ok, jeśli żona się
nie dowie, do czego oczywiście ie namawiam.”
„Ktoś się zaręczył i kupił obrączkę. Jaki ma moment bezwładności?”
„Oblicz moment pędu małpki siedzącej na Równiku. Niech to będzie taka sympatyczna
małpka o masie 3kg”.
Prezentując doświadczenie z wahadłem Oberbecka:
„Eksperyment jest niebezpieczny dla zdrowia i życia, ponieważ te obciążniki czasami
spadają.”
„Równanie Bernoulliego. Jedno z najpiękniejszych równań w całej fizyce!”
„Nie powtarzamy doświadczenia, bo jeszcze może nie wyjść.”
„Różni się tylko o jeden, więc jest idealnie.”
„Dalej to już sama algebra. Fizyka skończyła się o w tym miejscu.”
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PROGRAM ZJAZDU
Część oficjalna
09.30-11.30 - Część uroczysta i artystyczna - Sala Ziemi MTP
12.00-13.00 - Msza święta w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej, ul Głogowska,
koncelebrowana przez księży absolwentów
12.00-17.30 - Spotkania koleżeńskie w salach lekcyjnych
Część nieoficjalna
Bal Absolwentów, Hotel Novotel Poznań Centrum
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Jubileusz

Wywiad z obecnym dyrektorem VIII LO
w Poznaniu – Panem Markiem Greflingiem
Czym był spowodowany wybór „Ósemki” jako
miejsca Pana pracy?
W 1991 roku dostałem informację o tym, że
zwolnił się tutaj etat nauczyciela historii.
Skończyłem wtedy studia, otrzymałem informację,
że jest wolny etat. Przyszedłem. Pani Walkowiakrozpoczynająca wtedy swoją pracę jako dyrektor,
zatrudniła mnie i… tak już zostało. A od trzech lat
sprawuję funkcję dyrektora.
Co zmieniło się w instytucji VIII LO, odkąd
został Pan jej dyrektorem?
Pierwszą ewidentną i zauważalną zmianą jest
wprowadzenie
dziennika
elektronicznego.
Wcześniej Pani dyrektor Walkowiak nosiła się
z zamiarem, ale wahała się, jak to będzie. Ja się
zdecydowałem i myślę, że
to było dobre
rozwiązanie. To, że wprowadziliśmy dziennik
elektroniczny od razu - bez wersji papierowej,
bowiem większość szkół prowadzi jednocześnie
dziennik elektroniczny i papierowy. Rzuciliśmy
się na głęboką wodę i myślę, że to jest pozytywna
rzecz.
Duga zmiana jest wymogiem czasu.
Mianowicie,
pojawiło
się
więcej
klas
akademickich. Do tej pory była klasa akademicka
IKA, była też innowacja dotycząca Fizycznej
Klasy Akademickiej, natomiast za mojej kadencji
pojawiły się Patronackie Klasy Medyczne - tutaj
jest duża inicjatywa nauczycieli. Pojawiła się
z inicjatywy nauczycieli chemii, szczególnie Pani
Iwony Nowińskiej – Karoń, Chemiczna Klasa
Akademicka.
Ostatnim
wytworem
jest
zeszłoroczna Ekonomiczna Klasa Akademicka
oraz
podpisane
nowe
porozumienie
na
Matematyczną Klasę Akademicką. I oczywiście,
wyjaśniam, że nie chodzi o same nazwy. Nazwy
mogłyby się pojawiać różne. Moglibyśmy
stosować nazwy łacińskie - jak w niektórych
szkołach, możemy stosować nazwy algorytmów…
To nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że
wprowadzenie nowej podstawy programowej,
która polega na tym, że już w drugiej klasie macie
przede wszystkim przedmioty rozszerzone,
spowodowało, iż postanowiliśmy robić te
rozszerzenia przy współpracy z uczelniami
wyższymi. I wtedy naturalną koleją losu stało się
to, że dobrze by było, gdyby były to klasy
akademickie albo patronackie.
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Natomiast, niestety, w ciągu tych moich trzech lat,
zapadła decyzja o tym, że musimy się
przeprowadzić. Wtedy ja - z racji tego, że miasto
mnie upoważniło, podpisałem umowę o tym, że
będziemy wynajmować ten budynek od kurii. I też
ja po uzyskaniu odpowiednich informacji z miasta
wypowiedziałem tę umowę i niejako moją decyzją
jest to, że będziemy się stąd wyprowadzać.
Czy właśnie ta decyzja była najbardziej
pamiętnym, trudnym zdarzeniem w kadencji
dyrektorskiej?
Powiem tak, czy chcę czy nie chcę, w jakimś
sensie będę zapisany w historii tej szkoły jako
osoba , która zamknęła tę szkołę. Przekazała klucz
właścicielowi, czyli kurii i przeprowadziła szkołę
do nowego budynku. Ktoś by się może z tego
powodu ucieszył, bo być może ktoś wychodziłby z
założenia, że nieważne jak mówią, ważne, że
mówią. To jest bardzo istotne wydarzenie,
zaliczane do niepozytywnych emocji. Po prostu
musimy to zrobić. Właśnie teraz. Dużo łatwiej
byłoby mi, gdyby moja poprzedniczka zrobiła to, a
ja przychodzę na gotowe. Ponieważ to się wiąże
z tym, że musiałem stanąć wobec różnych
oponentów i malkontentów, którzy byli
przeciwnikami przenosin z założenia. To
pochłonęła mnóstwo energii i emocji, ale
spowodowało, że będę to zawsze pamiętał.
Co jest najcenniejszym doświadczeniem w Pana
pracy zawodowej?
Moim najcenniejszym doświadczeniem jest to, że
pracuje się z ludźmi, młodymi ludźmi, którzy
wprowadzają do życia człowieka świeżość. Młodzi
ludzie, wy, macie to do siebie, że poza tym, że się
wymieniacie - ja uczę 23. rok , ale przez te 23 lata,
nie mogę powiedzieć, że popadam w rutynę , bo co
roku mam inny zespół ludzki. Każdy z was
przynosi tu różnego rodzaju potencjał, emocje. To
wszystko powoduje, że zmusza mnie do pracy, do
aktywności i
jednocześnie pobudza moją
wrażliwość. Zarówno na mój przedmiot, jak
i kontakty interpersonalne. To jest największa
wartość dodana tego zawodu, że tutaj trudno ulec (
ja przynajmniej tak twierdzę) wypaleniu
zawodowemu, rutynie. Pracuje się bowiem na
żywym organizmie. I to jest chyba najcenniejsze
w tym zawodzie.

Jubileusz
Co uważa Pan za swój największy sukces
w karierze nauczyciela, dyrektora?
To jest chyba najtrudniejsze pytanie, bo trudno się
samemu ocenić. Ja myślę, że moim największym
sukcesem jest to, że wstając rano po 23. latach, nie
mam nigdy odruchu, że nie chce mi się iść do
pracy. Zawsze będę mówił, że najważniejsze jest
to, by człowiek robił to, co lubi, to w czym się
spełnia - bo to jest chyba największy sukces. I to
nawet życiowy sukces. Nie wyobrażam sobie,
gdybym miał pracować, robić to 23, 33, 43 lata do
emerytury, jeżeli miałbym taki odruch, że robię
coś, czego nienawidzę. Natomiast ja mam
poczucie, że robię coś, co lubię, wybrałem dobrze
swój zawód, opinie zewnętrzne, jakie mam, są
raczej pozytywne na temat mojej pracy - nie
mówię tu o pracy dyrektora, tylko pracy
nauczyciela. To wszystko składa się na poczucie,
że jestem w odpowiednim miejscu - a to jest mój
największy sukces.
Co według Pana wyróżnia „Ósemkę” spośród
innych szkół średnich?
Na pewno tradycja. Ale nie tylko. W tym roku
sprawdzaliśmy i 2 szkoły na Grunwaldzie są
starsze od „Ósemki”; „Jedynka” i II LO. Szkołą
z tradycją ponad 700- letnią jest Marynka.
Natomiast wspaniałą wartość, tym co wyróżnia
„Ósemkę”, są ludzie, którzy stanowią tę szkołę.
Wielu ludzi, którzy przychodzą tu pracować, po
pracy w innych liceach, zwraca uwagę na to, że
młodzież - bo to jest najważniejsze, że młodzież w
tej szkole jest - po pierwsze- krytyczna i myśląca,
a przy tym otwarta na kontakt z innymi ludźmi.
To, co chwalą sobie wszyscy, nawet ci, którzy są
tutaj na chwilę, mają taki epizod w życiu, typu rok
pracy, czy dwa lata; to zawsze mówią, że bardzo
trudno im się rozstać z tą szkołą, bo obawiają się,
że w innej szkole nie spotkają już tak dobrych
uczniów, którzy poza tym, że też potrafią być
czasami złośliwi itd.- jak to młodzież, ale macie
przede wszystkim tę wartość, że jesteście krytyczni
i sami w sobie jesteście bardzo wymagający.
Jakie są plany na przyszłość dotyczące naszej
szkoły?
Przede wszystkim, najbliższe plany sięgające
dwóch i pół miesiąca - to przeprowadzka. Ja
działam tak troszeczkę zadaniowo, na zasadzie, że
mam ten rok zaplanowany już od kilku miesięcy
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i po wypełnieniu kolejnych zadań przystępuje do
następnych. One toczą się równolegle. Myślę, że
sukcesem zakończył się zjazd absolwentów, a po
zakończeniu zjazdu pojawiło się kolejne zadanie,
które musimy teraz realizować; jest to wyposażenie
nowego budynku, dopilnowanie, żeby był on
przygotowany na naszą przeprowadzkę
i przeprowadzenie tej szkoły. Oczywiście
równolegle toczy się cały proces dydaktyczny,
klasyfikacja i to nie może być tego kosztem.
Nauczyciele pracują, tak jak pracowali do tej pory,
my jako dyrekcja staramy się też, a jednocześnie
robimy dodatkowe rzeczy. Więc to, co najbardziej
ogniskuje się teraz - to przeprowadzka. Tak,
żebyście mogli przyjść pod koniec sierpnia,
zobaczyć plan i stwierdzić, że poza zmianą adresu
nic się nie zmieniło. To jest dla mnie i moich
współpracowników najważniejsze.
A na koniec rozmowy - czy ma Pan jakieś rady,
życzenia dla uczniów i całej społeczności
szkolnej na wakacje i przyszły rok szkolny?
Moje życzenia przede wszystkim są takie, by
odpocząć. Ja zawsze twierdzę, że musi być jakaś
równowaga, bo jeżeli człowiek nie odpoczywa, nie
wyjedzie na urlop, nie ma wakacji - to nie będzie
efektywnie pracował. Oczywiście wakacje to nie
jest czas kompletnego „odmóżdżenia”. W wakacje
można czytać książki, być na topie. Ale tu musi
być taki zwykły odpoczynek. Taki, byście nabrali
sił, po to by pracować. Ty jesteś uczennicą 2 klasy
i czeka Cię od września moment wyboru deklaracji
przedmiotów maturalnych. I zobaczysz, jak ten rok
szybko minie. I życzę tobie i twoim rówieśnikom,
i młodszym kolegom, by przez te 2 miesiące, tak
po ludzku, naładowali sobie akumulatory, żebyście
wykorzystali każdą chwilę na odpoczynek.
Wywiad prowadziła Aleksandra Sobiech

Jubileusz

Była dyrektor
Jadwiga

„Ósemki”- Pani
Walkowiak

- Stała się Pani legendą „Ósemki”.
Proszę powiedzieć, co jest najbardziej
charakterystyczne dla tej szkoły, co
Pani
często wspomina,
myśląc
o „Ósemce”?
- Solidna robota, systematyczna praca
i myślę, że umiejętności nauczycieli,
którzy potrafili w uczniach wyrobić
właśnie tę systematyczność, bo to jest
podstawa sukcesu w każdej dziedzinie.
Jeżeli ktoś systematycznie zdobywa
wiedzę, to ta wiedza jest trwała i dzięki
temu można na tej wiedzy wiele
budować
i można
z tej
wiedzy
w różnych sytuacjach skorzystać.
- Proszę powiedzieć, co wyróżnia
„Ósemkę” spośród innych szkół
średnich?
- Przede wszystkim ludzie, którzy
przychodzą do tej szkoły i którzy w niej
pracują. i to ludzie ze ścisłymi
umysłami, którzy mimo narzekań lubią
się uczyć.
- a co takiego najlepszego powraca we
wspomnieniach, tak już z perspektywy
czasu, gdy była tu Pani dyrektorem,
gdy była tu Pani nauczycielem?
- Nauczycielem byłam cały czas, bo
nawet jak byłam dyrektorem. to
najważniejsze dla mnie były lekcje i to
mogą potwierdzić uczniowie moich klas,
że czasami osiem godzin chemii nie
wystarczyło, bo wykorzystywałam każdą
godzinę
nieobecności
innych
nauczycieli, jak tylko miałam trochę
czasu, wchodziłam w tę godzinę i mieli
kolejną chemię, tak że lubiłam uczy
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i lubię nadal, mimo że w tej chwili już
nie pracuję, ale rodzinie pomagam i to
mi pozwala na utrzymanie kontaktu
z przedmiotem,
bo
nadal
jestem
egzaminatorem maturalnym, tak że raz
w roku na pewno mobilizuję się mocno
i te matury poprawiam. To było
pytanie… odpowiedź na pytanie
odnośnie do pracy nauczyciela, a co
mnie
denerwowało
w pracy dyrektora, to wiecznie
zmieniające się prawo. Człowiek zanim
zdążył nauczyć się pewnych zasad
postępowania w odniesieniu do jakiegoś
przepisu, za chwilę ten przepis ulegał
zmianie i to nie pozwało na taką
spokojną pracę, a szkoła powinna
spokojnie pracować- to jest podstawa.
To mnie denerwowało. Natomiast
lubiłam szkołę, lubiłam, jak w szkole
panował porządek, jak udało mi się
zmobilizować zespół nauczycieli, żeby
wyznawali takie same zasady pracy,
jakie mnie odpowiadały.
- i ostatnie pytanie, czego życzyłaby
Pani dzisiejszej „Ósemce”?
Zachowania
dotychczasowego
charakteru, czyli tego, żeby nadal była
szkołą matematyczno- przyrodniczą, bo
to jest podstawa. a jeżeli uczniowie są
dobrzy z przedmiotów matematyczno przyrodniczych to są też świetnymi
humanistami.
Najlepsi
poloniści
wychodzą
z klas mat.-fiz.., najlepsi
humaniści wychodzą właśnie z takich
klas, gdzie logiczne myślenie jest
podstawą ich działania.
- Bardzo Pani dyrektor dziękuję

Jubileusz
.
Wierni „Ósemce”, czyli nauczyciele absolwenci VIII LO w Poznaniu
Wywiad z Panią profesor Mirellą
Jüngst.

Czy Pani profesor od zawsze chciała
zostać nauczycielem ?
Kiedy byłam uczennicą w tej szkole
i miałam lekcje biologii z panią profesor
Zaklińską, to wydawało mi się, że bycie
nauczycielem to jest to. Aczkolwiek,
kiedy rozpoczęłam studia i trafiłam do
zakładu Fizjologii Zwierząt, gdzie praca
laboratoryjna okazała się moją pasją,
miałam przez rok zdarzenie, polegające
na tym, że rozpoczęłam studia
doktoranckie i pracowałam w Zakładzie
Anatomii Człowieka Polskiej Akademii
Nauk i wydawało mi się, że zrobię pracę
naukową, i wtedy ten pomysł bycia
nauczycielem stał się jakoś bardzo
odległy, a było to związane ze zdaniem
egzaminów na te studia doktoranckie
i rozpoczęciem pracy. Pracy bardzo
interesującej, dotyczącej testowania
mutagenów, polegała ona na zajęciach
przeszczepiania nowotworu Eringa – to
jest nowotwór jamy
otrzewnowej
u myszy, i z tym wiązałem swoją
przyszłość, ale były to bardzo trudne
czasy. Zawirowania społeczne, zmiany,
tak naprawdę likwidacja tego zespołu
mutagenezy, spowodowały, że się
znalazłam na zakręcie. Już byłam wtedy
młodą mężatką i trzeba było myśleć
o przyszłości swojej i swojej rodziny,
i stąd moment, kiedy trzeba było się
wycofać z tej działalności naukowej,
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kiedy było to kompletnym fiaskiem,
spowodowało, że wróciłam do zamysłu
pracy
w zawodzie
nauczycielskim
i przez dwa lata pracowałam w szkole
podstawowej w Plewiskach, a kiedy
moja nauczycielka, pani profesor
Zaklińska, odchodziła z tej szkoły,
otrzymałam propozycję zastąpienia jej.
Tak że, tak naprawdę trzy lata po
studiach, wróciłam do pracy w ósmym
liceum.
Czyli tak naprawdę trochę nauczyciel
z przypadku…?
Nie, nie z przypadku, to była właściwie
pierwsza myśl, kończyłam studia
nauczycielskie, biologię nauczycielską,
odbyłam
wszystkie
praktyki,
stwierdziłam, że to jest właśnie to!
Natomiast
osobowość
profesora
Andrzeja Lesickiego, który był moim
opiekunem i dużo mi pomagał w pisaniu
pracy magisterskiej, on pisał doktorat
i tak się wzajemnie wspomagaliśmy; on
wysunął ten pomysł, że może warto
byłoby chwycić wiatr w żagle i robić
jeszcze coś innego - doktorat, bez
opowiadania się, co będzie potem,
spowodowało, że na chwilę zarzuciłam
ten pomysł, oddaliłam go w czasie, ale
sądzę, że nawet jak bym zrobiła studia
doktoranckie, i tak wróciłabym do
dydaktyki, czyli w jakiejś mierze na
pewno byłabym nauczycielem. Może nie
nauczycielem szkoły średniej, może
akademickim. Dziś nie chce mi się do
tego wracać, bo trudno mówić „ co by
było, gdyby „ . Genetyka, fizjologia
zwierząt nadal są moją pasją i jeżeli
mam zajęcia z uczniami, to myślę, że oni
wyczuwają, że to jest mój konik. Na
pewno
nie
jestem
botanikiem.(śmiech).Oczywiście
realizuję program, no, powiedzmy, tak
jak należy, ale to się wyczuwa, że to nie
jest to. Nie jestem systematykiem,
botanikiem,
lubię
oczywiście
obserwować
przyrodę,
organizuję
świetne wycieczki przyrodnicze, ale
potrzebuję
pomocy
w postaci
przewodników, bo to nie jest moja pasja.

Jubileusz

Natomiast, dzisiaj pracy nauczycielskiej
nie zamieniłabym na żadną inną i w tej
chwili jestem już w takim wieku, że
zbliżam się do końca, jeśli chodzi
o swoją przygodę z pracą w ogóle, ale
nigdy nie myślałam o tym, by to
zmienić, dlatego jestem tu tyle lat.
Mając
w pamięci
te
lata
przepracowane w VIII LO, czy po raz
drugi wybrałaby Pani właśnie to
miejsce, jako to, w którym chce Pani
nauczać?
Na pewno. Choć początki nie były łatwe.
To chyba każdy z młodych ludzi miał
świadomość tego, że powrót po tak
krótkim
czasie(
matura
1976,
rozpoczęcie pracy w 1983) spowodował,
że nagle stanęłam oko w oko z moimi
profesorami,
w tym
momencie
koleżankami i kolegami, którzy w różny
sposób
mnie
taktowali.
Jedni
z dystansem, drudzy przyjęli mnie
z otwartymi ramionami, ale wyczuwało
się to, że ja jestem tu bardzo młodym,
jeszcze
niedoświadczonym
nauczycielem. Okazało się także, że
różnica wieku między mną a uczniami
tak naprawdę w niewielkim stopniu mnie
dystansuje. To były więc lata, które
wymagały bardzo, bardzo dużo wysiłku,
dużo pracy, by móc stawić czoła;
ludziom młodym, bardzo mądrym,
oczekującym dużo wiedzy, jest w ogóle
trudno, a okazało się, że po studiach
człowiek
przychodził
z namiastką
wiedzy, która jest tutaj potrzebna. Tak że
praca była wielka, ale sentyment i chęć
dorównania doskonałym nauczycielom,
jacy wtedy tutaj byli, pani profesor
Brykiet, z którą pracowałam mnóstwo
lat, uczyłam jej syna, który teraz jest
doktorem kardiologii, powodowały, że
nigdy się nie zastanawiałam, czy nie
należy stąd uciec. Podołałam wyzwaniu,
tak myślę. i nie zamieniłabym tego
miejsca pracy na żadne inne. Kiedy
byłam uczennicą, było 50-lecie szkoły,
czyli prawie czterdzieści lat, z niewielką
różnicą na studia i dwoma latami poza
szkołą, powodują one, że to jest tak
18

naprawę drugi dom. i nie było nigdy
zastanawiania, czy przenieść się, czy
szukać czegoś innego.
Co jest dla Pani najważniejsze
w pracy pedagoga?
Co jest najważniejsze? To, że zatrzymał
się dla nas czas. Dla takich ludzi jak ja
zatrzymał się czas. Ciągle nam się
wydaje, że jesteśmy młodzi, bo
obcowanie z ludźmi młodymi, nie tylko
w szkole, ale też na wycieczkach, bycie
z nimi, powoduje, że wraca się do
wspomnień, a właściwe te wspomnienie
są rzeczywistością. Człowiek czuję się
o wiele młodszy niż tak naprawdę
wygląda, i to jest najważniejsze. Ta
możliwość
obcowania
z młodym
człowiekiem, a także bycie świadkiem
ich wspaniałych osiągnięć w życiu. Tak
naprawdę, wielu moich absolwentów,
wychowanków
przerosło
mnie
wielokrotnie. Dzisiaj są profesorami na
uczelniach medycznych i nie tylko tam..
Nie mówię już o tym, że nasi absolwenci
asystowali przy rodzeniu moich dzieci.
Drugiego syna. Nie zapomnę tego do
końca
życia,
kiedy
w gronie
obserwatorów, gdy ordynator odbierał
poród mojego młodszego dziecka,
zobaczyłam olimpijczyka - no i trzeba
było się przyznać. Spotykamy się
w bardzo różnych sytuacjach życiowych.
i to jest wielka radość, że to są ludzie
sukcesu. Którzy osiągnęli sukces
zawodowy, sukces w życiu osobistym.
Każdy ich sukces jest w jakimś stopniu
też moim sukcesem, tak mi się
przynajmniej wydaje.
Czy
największym
sukcesem
zawodowym są dla Pani sukcesy Pani
uczniów, czy jest to może coś innego?
Dokładnie to. Szczęście w życiu moich
uczniów, czyli realizacja ich planów
życiowych - to jest największy sukces
nauczyciela. Nie nagrody, dyplomy…

Jubileusz

Tak naprawdę coś innego, to, że ci
ludzie przyznają się do mnie w różnych
sytuacjach. Czasem krzyczą „Pani
profesor” przez cały sklep. Czasem,
kiedy zupełnie ich nie identyfikuję.
Rozpoznaje buzie, rozmawiamy bardzo
długo i dopiero na końcu mówię sobie,
że trzeba odszukać w myślach, kto to
był. Coraz częściej, na koniec, mówię:
przypomnij jednak, w którym roku
kończyłeś szkolę. Czasem sytuacje są
bardzo śmieszne. Opowiadam często
anegdotę moim uczniom, jak to moje
małe wtedy dziecko miało złamaną
rączkę, byliśmy w szpitalu szukać
pomocy i spotkałam ucznia, który od
razu się przyznał do mnie i pomógł nam.
Ale zadał mi pytanie; czy pamiętam, jak
kiedyś powiedziałam, że zostanie
tramwajarzem,
a nie
lekarzem.
Dlaczego? Siedział zawsze przy oknie
i kiedy przyjeżdżał tramwaj, bardzo go
to interesowało. Oni to zapamiętują,
obracają w żart. a ja zawsze mówię, że
gratuluję że nie spełniły się te moje
wyrocznie, te złe, a raczej spełniły się te
dobre. Drugie takie moje sformułowanie
było, jak ktoś bardzo długo myślał, to
mówiłam pacjent zmarł, nie zdążyłeś
podjąć decyzji. i to są anegdoty, które
wędrują wśród uczniów. Myślę, że
uczniowie pamiętają te dobre chwile i te
żarty także.
Co jest najbardziej pamiętną sytuacją
z pracy w „Ósemce”?
Trudne chwile. To się pamięta.
„Ósemka” będzie kojarzyła mi się
z początkami mojej pracy, kiedy byłam
przyjmowana przez pana dyrektora
Wozniaka. Były to czasy, kiedy
wszystko się zmieniało. Za chwilę nastał
okres strajków, całej przebudowy. Ciche
przerwy, kiedy młodemu nauczycielowi
powiedziano, by zrobił wszystko, by nie
wypuszczać młodzieży na ciche
przerwy, były więc sprawdziany 90minutowe,
gdzie
nagle
wszyscy
wychodzili do toalety. To były dla mnie
ciężkie chwile, odnalezienia się w tej
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sytuacji. Druga taka ciążka chwila, którą
zapamiętam,
pewnie
powinnam
pamiętać też te dobre, ale pamięta się te
inne zdarzenia, to moment, gdy podjęto
decyzje, wyrokiem sądu, o przeniesieniu
naszej szkoły. Będę pamiętać ten
moment, kiedy wchodziłam do auli,
a cała społeczność „Ósemki” stała
wzdłuż korytarza i klatek schodowych
ubrana na czarno, a my wędrowaliśmy,
razem z ówczesnymi władzami miasta,
śp. wiceprezydentem Frankiewiczem,
przedstawicielami władz Kościoła- na
rozmowy, które się tam toczyły, które
miały o czymś zdecydować, a tak
naprawdę nie zdecydowały o niczym, bo
wszystko stało się faktem… i to są te
dwie
smutne chwile. i muszę
powiedzieć, pewnie niektórzy się
zdziwią, ale uczucia, jakie mi wtedy
towarzyszyły- podczas tej wędrówki do
auli, kiedy młodzież ubrana na czarno
stała na korytarzach, gdy łzy same
cisnęły się do oczu; z okresu tych
przemian, cichych przerw, tej walki. Tak
naprawdę walczyliśmy o tę najmniejszą
naszą ojczyznę, jaką jest ten budynek.
i to jest to, co będę pamiętała bardzo
długo. To chyba to… a z dobrych chwil?
Dobrych chwil było całe mnóstwo.
Takimi najpiękniejszymi chwilami są te,
które zdarzyły mi się niedawno. Kiedy
żegnałam się ze swoją kolejną klasą. Ten
piękny bukiet kwiatów, kosz, którego
resztki jeszcze tutaj są( w zapleczu), 33
róże i oprócz tego 33 serduszka,
przygotowane z nazwiskami i dokładane
do tego kosza. i te słowa, które były
wypowiadane, że dziękują, że to jest dla
nich coś ważnego, bo to się pamięta po
każdej klasie. w sercu pozostaje ich
wdzięczność i to są te miłe chwile,
satysfakcji zawodowej. Najmilsze będą
wtedy, gdy dostaną się na wymarzone
studia, a tak naprawdę je ukończą
i powiedzą
mi,
że
są
ludźmi
szczęśliwymi
i
spełnionymi

Jubileusz

A może teraz… Co jest według Pani
charakterystyczne dla „Ósemki”?
Ucznia „Ósemki”?
Tak naprawdę, wszyscy teraz mówią, że
młodzież współczesna się zmienia, a ja
śmiem twierdzić, że się nie zmienia. Jak
obserwuję uczniów, to niejednokrotnie
widzę siebie, widzę moich przyjaciół,
moich kolegów….
Uczeń „Ósemki” to jest uczeń, który
jest pracowity, wie, po co do „Ósemki”
przyszedł. Zawsze mówię, że selekcja
uczniów nie odbywa się w momencie,
kiedy składacie dokumenty, gdy
konkurujecie o miejsce w tej szkole. Ta
selekcja jest gdzieś tam; przed
budynkiem, na schodach, na ulicy.
Kiedy przekaz informacji od innych,
starszych roczników związany jest
z tym, że tutaj trzeba się uczyć, trzeba
pracować, że nauczyciele robą wszystko,
by do tej pracy zmobilizować, ale każdy
człowiek znajdzie tu prawdziwe
wsparcie
w nauczycielach, znajdzie
dobrych kolegów i koleżanki, znajdzie
przyjaciół na całe życie. i tak jak patrzę
na siebie i swoje wspomnienia sprzed
wielu, wielu lat - to tak naprawdę my
byliśmy tacy sami jak wy, nie było
żadnych różnic. Może byliśmy trochę
bardziej
powściągliwi
w swoich
zachowaniach, nie było wówczas takich
możliwości okazywania sobie uczuć;
miłości, przyjaźni na korytarzach.
Muśnięcie ręki , dotyk był zaraz
postrzegany
przez
nauczycieli
i odpowiednio interpretowany. Sama
pamiętam, jak mój przyszły mąż, który
też jest ósemkowiczem, chwycił mnie za
rękę. Skończyło się to na początku
wejściem na lekcję matematyki, pan
profesor powiedział „ a ty już zostań
przy stole”, no i padały różne pytania,
kolejne twierdzenia geometryczne…
Przekątne biegały po sali, itd.
a geometria nigdy nie była moją mocną
stroną, a zakończyło się to w ten sposób,
że zamiast z tym długim, chudym się
uściskać, dotykać, trzeba było uczyć się
matematyki. Nie było wówczas ocen
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dopuszczających, czy tzw. miernych,
ale ta kiepska trója się pojawiła, co było
u mnie wielką rzadkością, jeśli chodzi
o matematykę, bo ją bardzo lubiłam. Tak
że,
trzeba
było
być
bardziej
powściągliwym w zachowaniu. Ale tak
naprawdę każdemu z nas wydało się, że
jest to, jak to mówiono - zakład numer 8,
że jest to miejsce naszych cierpień,
związane z koniecznością przychodzenia
na kolejne lekcje. Ale wszyscy
z nostalgią wracamy do tych czasów,
każdy z nasz utrzymuje kontakty z tą
najlepszą
przyjaciółką,
koleżanką
z ławki. Myślę, że wy jesteście tacy
sami, że jesteście pracowici, otwarci.
Niekoniecznie występuje, jak to się
mówi, ten wyścig szczurów, choć może
on się gdzieś tam przejawia, ale ja go nie
zauważam.
Jest jakaś konkurencja, i dobrze.
Konkurencja jest prawem biologicznym
i występuje zawsze, i jest to zupełnie
zdrowe. Natomiast ósemkowicz jest to
mądry człowiek, dobry człowiek otwarty
na innych ludzi.
Co jest dla Pani ważniejsze w uczniu wiedza, umiejętności, wrodzony talent
czy sumienna praca?
Ja sobie zawsze mówię, że każdy uczeń
powinien mieć jakąś pasję. i można
przymknąć oko na jego jakieś
niedociągnięcia, brak umiejętności,
oporność
na
wiedzę
w jakimś
przedmiocie.
Jak ostatnio mieliśmy zjazd, to
spotkałam się z byłymi uczniami z klasy
muzycznej, oni także pamiętali bardzo
jedno zdarzenie.
Była dziewczyna
w klasie muzycznej, która miała wielkie
trudności z nauką, także biologii. Była
sytuacja podbramkowa, nie było wtedy
ocen dopuszczających, czyli była trójka.
Ta trójka była taka szeroka, że czasem
była zupełnie przepaść i człowiek nie był
w stanie podjąć decyzji, czy to powinna
być już ocena dostateczna, czy taki
człowiek nie powinien kończyć szkoły.
Takie coś mi się wówczas zdarzyło. i nie
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zapomnę tej lekcji. Doszło bowiem do
sytuacji, że zaproponowałam temu
dziecku, by przygotowała sobie trzy
tematy, wybrała je sobie, i przychodzi do
pytania. Zaczynam pytać, a ona mówi,
że nic nie pamięta, było to krótko przed
zakończeniem jej pobytu w szkole. i ja
mówię, wiem, co możesz zrobić;
zaśpiewaj! i zaśpiewała. Zaśpiewała tak,
że właściwie sala była wypełniona jej
głosem. Dzisiaj jest bardzo znaną
artystką, czyli tak naprawdę zrealizowała
swoją pasję. i co? Gdybym powiedziała,
że wiedza jest najważniejsza, że nie liczy
się talent i pasja w życiu… taka biologia,
w klasie muzycznej, mogłaby jej
zablokować
realizację
planów,
zatrzymać ją przynajmniej na rok. Czy
miałoby to sens? Na pewno nie. a więc,
tak naprawdę czasem trzeba przymykać
oczy na jakieś przywary, niedostatki,
oporność na wiedzę, czy brak talentu
w określonej dziedzinie. Po to, żeby dać
szansę rozwoju w innej dziedzinie, ale
każdy musi mieć to coś i coś
reprezentować sobą, wiedzieć, kim chce
być, co chce osiągnąć. Jeśli jest w czymś
świetny, na inne niedostatki należy
przymknąć oko. i taki, myślę, jest
ósemkowicz. Niekoniecznie musi być ze
wszystkiego najlepszy, ważne, by był
w tej jednej, jedynej dziedzinie i to już
będzie jego wielki plus i jego szczęście
w życiu.
Ostatnie pytanie. Czego życzyłaby
Pani nam, „Ósemce”, całej naszej
społeczności, nauczycielom, uczniom,
sobie samej w przyszłym roku
szkolnym i kolejnych latach?
Życzę, żebyśmy się odnaleźli w tych
nowych
murach,
żebyśmy
nie
zapomnieli, skąd jesteśmy. Chciałabym,
żeby udało nam się przenieść całą
tradycję z tej szkoły i ducha tej szkoły.
Wiem, że dla wielu
młodych
nauczycieli, młodszych ode mnie, także
nauczycieli, którzy nie są absolwentami
- przejście do nowego budynku nie
stanowi najmniejszego problemu. Ja
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sobie to tłumaczę zawsze w ten sposób,
że w życiu zamykamy różne etapy,
likwidujemy domy rodzinne, z różnych
powodów, jesteśmy zmuszeni je
sprzedać. Tak naprawdę sprzedajemy
ślady naszej bytności, ślady naszego
dzieciństwa i jestestwa . i w ten sposób
staram sobie tłumaczyć to, co nas
spotkało. Wierzę w to, że tak naprawdę
dzięki wam - uczniom, dzięki pamięci,
którą zabieramy ze sobą, różnym starym
elementom, które stąd zabierzemy,
przedmiotom…
uda
nam
się
spowodować, że ta „Ósemka” będzie,
i będzie tak dobra jak do tej pory.
Tego życzę wszystkim, by udało nam się
osiągnąć
sukces;
zawodowy,
wychowawczy, w tych nowych latach
szkolnych, ale przenosząc wszystko to,
co jest dobre z tego budynku i także te
dobre wspomnienia, każde wspomnienia.
Żebyśmy nie zapomnieli, że Głogowska
92 jest i będzie, niekoniecznie już
nasza…
Wywiad z Panią profesor Małgorzatą
Borczyńską.
Czy Pani profesor od zawsze chciała
zostać nauczycielem ?
Od zawsze nie, od przedszkola.
Naprawdę, misie ustawiałam i uczyłam
je.
Czy to, że jest Pani absolwentką VIII
LO, miało wpływ na to, że wybrała
Pani to liceum jako miejsce swego
zatrudnienia?
Trudne pytanie. Mi się wydawało, że
zostanę w Warszawie i tam będę
pracować, ale niestety się tak złożyło, że
tam nie zostałam.
A czy „Ósemka” ma dla mnie
szczególne znaczenie? Jako humanistka
i demokratka muszę odpowiedzieć, że
nie, bo wszędzie są wspaniałe dzieci.
a jako absolwentka „Ósemki” muszę
odpowiedzieć, że tak, bo tu młodzież jest
najlepsza.
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Co jest dla Pani najlepsze w pracy
nauczyciela?Trzy rzeczy. To, że się ma
do czynienia z ludźmi młodymi, a nie
starymi. Po drugie to, że się jest w jakiś
sposób kreatorem na lekcji, bo nie ma
identycznych lekcji, identycznych prac.
i po trzecie - wakacje.
Co
według
Pani
jest
charakterystyczne dla „Ósemki”?
Której? Tej, którą ja znałam, czy tej
obecnej?
Proszę się ustosunkować do obu.
Dla starej „Ósemki”- dyscyplina,
pracowitość i obowiązkowość. Dla tej
nowej, w której ja teraz uczę…Co jest
charakterystyczne? Chyba to, że nie ma
snobizmu wśród młodzieży, że jest dużo
przyjacielskich postaw i nie ma takich
skrajnych zachowań. Rzeczy, które
często wydarzają się w
nawet
najlepszych szkołach, np. narkomania na
szeroką skalę. Jesteście dobrymi ludźmi,
nie
powiedziałam
–
wybitnymi,
powiedziałam - dobrymi.
Jak Pani scharakteryzowałaby siebie
samą jako uczennicę? Jaką Pani była
ósemkowiczką?
Lubianą przez kolegów, mniej lubianą
przez nauczycieli. Szalenie pracowitą.
z najwyższą średnią w klasie przez
cztery lata, ale wcale nie najmądrzejszą.
Nie najlepszą.
Jaki według Pani powinien być uczeń
idealny?
Ideały to są w Sèvres po Paryżem.
a uczeń jest człowiekiem żywym i wcale
nie musi być ideałem. Ideał, który mieści
się w tych kanonach, wcale nie musi
być ciekawy.
i odwrotnie. Uczeń
z oceną dopuszczającą może być
superczłowiekiem. Trudno powiedzieć uczeń, bo uczeń to nie jest tylko ocena
z danego przedmiotu, to jest cała
osobowość. Więc trudno tu mówić
o ideale. Ma być po prostu dobrym
człowiekiem. Prawym człowiekiem.
Szczerym człowiekiem.
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Najbardziej pamiętna sytuacja w Pani
karierze zawodowej? Najbardziej
śmieszne, traumatyczne zdarzenie?
Wycinka lasu. Tak. Niech tak zostanie.
To się mieści
we wszystkim,
i traumatyczne,
i humorystyczne.
Wycinka lasu.
Co jest Pani największym sukcesem
zawodowym?
Że jeszcze nie zwariowałam. a tak na
poważnie? Bez poczucia humoru?
Właściwie mój sukces zawodowy jest
moją porażką. Ponieważ jak szłam do
szkoły, to zawsze lękałam się, że moi
uczniowie będą ode mnie lepsi. Że będą
znali literaturę. Bo ja jak byłam
w liceum, to więcej czytałam, a teraz nie
mam czasu. i mój sukces zawodowy
polega na tym, że ja więcej czytam
literatury współczesnej od moich
uczniów, mimo że mam mniej czasu od
nich. i jest to też moją porażką. Czasami
ich zachęcam. Szantażem. By wyższą
ocenę dostali.
Ale powiedziałam
szczerze, to jest też moja porażka. Przez
pierwsze dziesięć lat pracy w szkole
szłam z takim uciskiem w żołądku, że
znajdzie się uczeń, który zada mi pytanie
o najnowszą lekturę, której ja nie
zdążyłam przeczytać. i to taką znaną.
Nie mówię tutaj o grach fantasy itd. Nie
mówię o kulturze masowej, bo ja
powinnam poprzestać na kulturze
elitarnej, choć
na masowej też
powinnam się trochę znać. i ja wiem, czy
to jest sukces? To jest chyba porażka…
Czego życzyłaby Pani społeczności
„Ósemki”? Uczniom, nauczycielom,
sobie samej?
Tego, co jest najważniejsze; zdrowia i sił
do pracy.
Wywiady
Sobiech

prowadziła

Aleksandra
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Pani Maria Gębarowska, były
zastępcą dyrektora VIII LO w latach
osiemdziesiątych.

A więc była Pani wicedyrektorem
„Ósemki”. Co wyróżnia tę szkołę
spośród innych?
MD: Przede wszystkim wyniki w nauce ,
dużo
olimpijczyków,
atmosfera,
i w gronie,
i w szkole
wśród
nauczycieli. No, mamy najlepszą kadrę
i najlepsze, chyba, dzieci. Myślę, że inne
szkoły się nie obrażą.
Wspominając „Ósemkę”, co Pani
najczęściej przychodzi na myśl? Co
najbardziej Pani utkwiło w pamięci?
MD: Przykro mi, że musicie się
przenosić.
I jeszcze, czego życzyłaby Pani naszej
szkole?
MD: Życzyłabym dalej takiej owocnej
pracy i żeby szkoła się zaaklimatyzowała
w nowej siedzibie, i żeby było tak samo
fajnie.
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Rozmowa z Panią
Magdziarek

prof.

Marią

Rozmawiam z Panią profesor Marią
Magdziarek, która uczyła w 8LO
od….
Pani prof. Maria Madziarek: …od ’89
roku, czyli dokładnie od roku tych
wielkich przemian. Czyli 25 lat temu
rozpoczęłam nauczanie tutaj. No
i przeszłam na emeryturę w… nawet już
nie
pamiętam,
kiedy
dokładnie,
w każdym razie jakoś po 2000 roku.
Jakiego przedmiotu pani uczyła?
Pani prof. Maria Madziarek: Uczyłam
historii i wos-u.
Proszę powiedzieć, co jest najbardziej
charakterystycznego dla „Ósemki”?
Co było charakterystyczne, gdy Pani
uczyła w niej? Co ją wyróżnia spośród
innych szkół?
Pani prof. Maria Madziarek: Może
solidność uczniów, no i nauczycieli
oczywiście także. Ale, ponieważ
uczyłam
przedtem
też
w innych
szkołach, dwóch innych szkołach, to
mam trochę porównania: uczniowie
z „Ósemki” są według mnie bardziej
żądni wiedzy i to takiej konkretnej
wiedzy oraz mają w związku ze
zdobywaniem tej wiedzy jakieś plany
życiowe. Czyli chyba są bardziej
konkretni w swoim działaniu w szkole.
Co najczęściej Pani wspomina jako
nauczyciel z tych lat, kiedy pani
uczyła? Pani prof. Maria Madziarek:
Najlepiej wspominam… Miałam cztery
klasy, byłam wychowawczynią czterech
klas, wszystkie moje klasy kochałam, ale
jedną najbardziej. Właśnie z nimi dzisiaj
tutaj siedzę najdłużej. Ten czas spędzony
z nimi wspominam najlepiej. No i może
wszystkie wielkie przedstawienia, które
przygotowywałam po kolei z moimi
klasami, a z tą właśnie klasą, która
zdawała maturę w 2001 roku, robiliśmy
wielkie
przedstawienia
o Unii
Europejskiej, ponieważ były to lata
wchodzenia do Unii Europejskiej.
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Przedtem
jeszcze
Poznań
został
oznaczony jak gdyby flagą Unii
Europejskiej
i
z tej
okazji
te
przedstawienia
robiliśmy.
Pokazywaliśmy je w szkole, a także na
Starym Rynku.
O! Super!
Pani
prof.
Maria
Madziarek:
Przygotowania do tego były bardzo fajną
sprawą.
Może przypomina się Pani jakaś
zabawna sytuacja związana z życiem
szkoły?
Pani prof. Maria Madziarek: w tej
chwili, tak na świeżo, przypomniał mi
się pierwszy akt tego przedstawienia
o Unii Europejskiej, w którym to Zeus
porywa Europę, unosi ją w swoich
dłoniach i chłopiec, który porwał
aktorkę, zeskoczył z nią ze sceny
zamiast zejść (śmiech). Zeskoczył z nią
ze sceny i to był niesamowity skok!
Oczywiście oboje się przewrócili.
Zapadła śmiertelna cisza, bo wydawało
się to bardzo niebezpieczne. Na
szczęście nikomu się nic się nie stało
(śmiech). To było autentyczne porwanie
Europy.
i ostatnie pytanie: Czego życzyłaby
Pani dzisiejszej „Ósemce:”?
Pani prof. Maria Madziarek: Utrzymania
formy. Żeby się nie zdarzyło tak, że jak
się będzie mówiło „Ósemka”, to się
będzie mówiło; „O, to już nie ta szkoła”.
Utrzymania formy wam życzę.
Dziękuję Pani bardzo.

WAŻNI, ZNANI ABSOLWENCI
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Pan Ryszard Grobelny - Prezydent
Miasta
Poznania

W jakich latach uczęszczał Pan do
„Ósemki” ?
Zacząłem w 1978, kończyłem w 1982.
A jak to się stało, że wybrał Pan
własne tę szkołę spośród wszystkich
innych?
To było trochę na przekór. Byłem dobry
w naukach ścisłych, zawsze byłem dobry
z matematyki, interesowałem się fizyką,
chemią i chociaż mnie namawiali na
inne licea, bo były bliżej – „Jedynka”,
„Czwórka”, „Dwójka”, jednak to
„Ósemka” była wtedy najbardziej
„ścisłym” liceum, matematycznym, więc
na przekór wszystkim
doradcom
poszedłem do „Ósemki”. Także na
przekór swoim rodzicom.
Jaki był Pana ulubiony przedmiot?
Czy była to historia, czy właśnie coś
z przedmiotów ścisłych?
Różnie. i to się bardzo zmieniało. Jak
szedłem do „Ósemki”, to moimi
ulubionymi
przedmiotami
były:
geografia, którą zawsze uwielbiałem
oraz chemia. Potem to się zmieniło,
przez długi czas była to fizyka, w
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międzyczasie pojawiła się fascynacja
historią, potem wróciła geografia.
W trzech zdaniach: Jakim był Pan
uczniem?
Pewnie przeciętnym, nie wybitnym. Na
pewno takim, który interesował się na
początku chemią, bardzo mocno, potem
takim, który skakał po różnych
przedmiotach. Nie miałem kłopotów,
ale nie miałem też takich ocen, które
predysponowałyby mnie do tego, żeby
być wyczytywanym na wszystkich
apelach jako najlepszy uczeń.
Czy już w liceum wiedział Pan, co
chce robić w przyszłości?
Tak, ale to nie zmienia faktu ,że
w liceum mi się to zmieniło. Dlatego, że
do mniej więcej
połowy liceum
chciałem
być
fizykiem
eksperymentalnym i męczyć się gdzieś
miedzy fizyką, chemią
a biologią,
natomiast nagle postanowiłem zostać
ekonomistą i to mi się po prostu
w połowie liceum zmieniło, a potem
konsekwentnie
już
poszedłem
w ekonomię.
Ostatnie pytanie: Co według Pana jest
najbardziej charakterystyczne dla
„Ósemki”?
W różnych czasach były to inne rzeczy,
ale na pewno ścisłe podejście, jest to
jednak szkoła nie humanistyczna, lecz
ścisła i to jest chyba właśnie to, bo
reszta rzeczy się zmieniała.
Dziękuję.
Pan
Grzegorz
Ganowicz
(Przewodniczący
Rady
Miasta
Poznania)
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-Pan jest absolwentem „Ósemki”?
Jestem.
Rozpocząłem
naukę
czterdzieści lat temu, matura 78.
- Dobrze, to w takim razie, czy mógłby
Pan powiedzieć, co najbardziej
wyróżnia „Ósemkę” spośród innych
szkół?
-Mnie jest trudno powiedzieć, co w tej
chwili
wyróżnia
„Ósemkę”
ze
wszystkich szkół.
- a za Pana czasów?
-Wtedy to na pewno była bardzo
wymagająca szkoła. Wtedy jej siłą to
były przedmioty ścisłe – związane
z matematyką i fizyką, i wszyscy, którzy
ją wybierali, mieli tego pełną
świadomość.
To
była
bardzo
wymagająca
szkoła.
Wtedy
porównywało się ją… Taką konkurencją
była „Trojka” na przykład, ale no
chociażby pamiętam to, że z naszych
roczników potem się badało, ilu jest
absolwentów studentami, to, poza
nielicznymi
wyjątkami,
wszyscy
dostawali się na wybrane przez siebie
studia bezpośrednio, i to była pierwsza
bądź druga szkoła wtedy w Poznaniu
pod tym względem. a poza tym to jest
tak, że każdy rocznik jest inny,
w związku z tym każdy wspomina
swoich przyjaciół, znajomych i tych,
z którymi jest słabszy kontakt, i tych,
z którymi ten kontakt jest silny, ale to
chyba się nie zmienia. w każdym
roczniku czas matury, liceum to jest czas
budowania takich relacji na całe życie
i to jest wartość, którą się wynosi ze
szkoły średniej na pewno.
- a najlepsze wspomnienie z „Ósemki”
właśnie – czy to są ludzie,
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czy jakaś lekcja, przedmiot, czy
zawarcie nowych znajomości?
- Wszystkiego po trochu, to znaczy
najlepsze, no… Najtrwalsze to jest to, że
pierwsze spotkanie to była pała
z matematyki, z ulubionego mojego
przedmiotu, wtedy i otrzeźwienie, że
jednak to nie jest szkoła podstawowa, że
tu trzeba się bardziej wysilać, prawda.
a poza tym, no to są ludzie, z którymi
przyjaźnie, znajomości trwają. To na
pewno.
-Dziękuje Panu bardzo.
- Dziękuję bardzo.
Pan Paweł Tamborski - Podsekretarz
Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa

Chodził Pan do „Ósemki” w latach…?
Matura 85, czyli 1981 rok, festiwal
„Solidarności”, stan wojenny. Same
fajne rzeczy.
Może Pan scharakteryzuje, jak
wyglądało życie ucznia?
Życie ucznia? Mówi się, że to był czas
szary. Natomiast powiem szczerze, że to
były najpiękniejsze czasy. Straciłem
trochę życia kulturalnego, gdyż nie
paliłem. w związku z tym wszystko, co
się działo w toalecie na pierwszym,
drugim piętrze, niestety mnie nie
dotyczyło.
Natomiast
niewątpliwie
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łącznik był takim miejscem, gdzie
myśmy się mocno i często spotykali. To
były to trudne czasy, natomiast dla nas
były to czasy pierwszej miłości, tak że
myślę, że z tego punktu widzenia bardzo
kolorowe.
Jakie
jest
Pana
najlepsze
wspomnienie? Co najbardziej utkwiło
w pamięci z tych lat, kiedy był Pan
uczniem?
Pierwsze wagary. z takich rzeczy
pamiętam, jak w trakcie matur, po
ostatnim
egzaminie
maturalnym,
pojechaliśmy z kolegą jego Simpsonem,
takim małym motorowerem, po lody
i miałem ręce do łokci tymi lodami
ubrudxone. Coś jeszcze? Myślę, że parę
wzruszeń związanych z kwestiami stanu
wojennego, opowiadanie się po tej czy
po tamtej stronie. Mnóstwo, mnóstwo
wspomnień. Mnóstwo wspomnień i
mnóstwo przyjaźni, które do dzisiaj
zostały i myślę, że są najtrwalsze.
Jeszcze na koniec, czego życzyłby Pan
naszej szkole?
Szkole? Myślę, że żeby utrzymała
takiego ducha. Bo myślę, że to, czego
szkoła uczy, to nie tylko zakres
merytoryczny, wiedza z przedmiotów,
ale tak naprawdę uczy ducha.
Wypuszcza człowieka, który jest
ukształtowany, czyli daje umiejętności
uczenia się, umiejętności wyłapywania
szans i wykorzystywania umiejętności
bycia otwartym na innych, na
okoliczności oraz bycia dobrym
Polakiem.
Jestem
urzędnikiem
państwowym, tak że muszę to
powiedzieć, bo to jest bardzo ważne.
Oczywiście. Dziękuję Panu bardzo.
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Przedstawiciel Światowego Związku
Żołnierzy AK, Pan Ludwik Misiak,
wiceprezes
Zarządu
Okręgu
w Poznaniu

A więc rozmowa z…
Z gościem zaproszonym na zjazd, moje
nazwisko Misiek, Ludwik Misiek.
Reprezentuję
Światowy
Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd
Okręgu w Poznaniu, którego jestem
wiceprezesem, wiceprezesem Zarządu.
Dziękuję i teraz pierwsze pytanie: Jak
wyglądało życie szkolne, kiedy
uczęszczał Pan do szkoły?
No co, życie było bardzo trudne, można
powiedzieć, dlatego że ja zaczynałem…,
pomijając naukę przed wojną, no muszę
jednak rozpocząć od przedwojnia.
Urodziłem się w roku 1926 w Pleszewie,
to było miasto 10-tysięczne wówczas
w Wielkopolsce. i do września ’39
ukończyłem
sześć
klas
szkoły
powszechnej, tak się to nazywało.
i w sierpniu w ’39 roku złożyłem
egzamin pozytywnie do gimnazjum
w Pleszewie. Niestety, nauki w tym
gimnazjum nie rozpocząłem, ponieważ
wybuchła
wojna.
Znalazłem
się
w transporcie ewakuującym rodziny
wojskowe, bo mój
ojciec był
zawodowym wojskowym 70. Pułku
Piechoty w Pleszewie. Znalazłem się
w tym transporcie z matką i czworgiem
rodzeństwa młodszego, ja byłem
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najstarszy. Jechaliśmy tym transportem
pod bombami przez dziewięć dni.
Dojechaliśmy, 1200 km pokonaliśmy
pociągiem i po wyładowaniu zostaliśmy
zbombardowani przez sześć niemieckich
bombowców i ze 280 osób, kobiet
i dzieci z tego transportu, 116 zostało
zabitych pod… pod
Lwowem,
w Komarnie. No, to… no dzieje wojenne
to jest długa historia, bo walczyłem
w Armii
Krajowej,
a po
wojnie
zgłosiłem się do gimnazjum, liceum
męskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
gdzie w czasie okupacji w tym rejonie
walczyłem. No i przydzielono mnie do
trzeciej klasy gimnazjum od razu. Ja
zaprotestowałem, że nie chcę być
w trzeciej klasie, dlatego że tam nie ma
łaciny, a ja chcę, no ja uważam, że
trzeba poznać łacinę, żeby się uczyć
dalej.
Oczywiście…
No i pozwolono mi rozpocząć od
pierwszej klasy. z tym, że to były klasy
przyspieszone, półroczne. Dogoniłem
tych, co do tej trzeciej klasy poszli od
razu, a byli bez łaciny. No i w ’48 roku
złożyłem maturę, z perypetiami to było,
bo byliśmy jako… określeni jako
faszyści, tak można powiedzieć…
Yhm…
Przez komunistyczne władze i…
i zmuszono nas do zapisania się do
związków młodzieżowych. Tych, którzy
chcą przystąpić do matury, bo innych
dyrekcja nie dopuści. No, dzięki
uprzejmości kolegi, który był w…
w takim związku „Wici”…
Yhm…
Młodzieży wiejskiej…
Tak…
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Mieszkał na wsi. Siedział ze mną
w jednej ławce. On powiedział: nie
martw się, nie chcesz się nigdzie
zapisać, to ja ci wydam legitymację, że
jesteś członkiem „Wici” (śmiech). i tak
się stało. w ten sposób znalazłem furtkę
do matury, zdałem maturę. Zdałem
egzamin do szkoły inżynierskiej później
w Poznaniu, gdzie mimo iż wynik
egzaminu był bardzo dobry, nie zostałem
przyjęty, dlatego że Armia Krajowa
[słychać silne wzruszenie w głosie], to
nazywali nas zaplutymi karłami reakcji,
wówczas takie to były czasy.
a profesorowie i asystenci byli mi
przychylni, wiedząc o tym, że ze
względów politycznych nie zostałem
przyjęty. Pół roku chodziłem na
wszelkie zajęcia bez praw studenckich,
bez legitymacji. z Ostrowa dojeżdżałem
na gapę pociągiem często. No i po… po
półrocznych staraniach, które czynili…
poczynili moi przyjaciele przyjęci na
studia, partyjni nawet, zostałem przyjęty
w końcu i także studia inżynierskie
skończyłem. Po 13. latach pracy
zawodowej inżynierskiej ukończyłem
magisterium jeszcze na Politechnice
Poznańskiej. No i pracowałem do roku
dwa tysiące… 1986.
I jeszcze ostatnie pytanie: Czy wolałby
Pan uczyć się w spokojniejszych
czasach, takie jak te, czy jest Pan
właśnie dumny, że ukończył Pan
edukację w tak trudnych dla oświaty
czasach?
Uważam, że to była szkoła życia, bo ja
musiałem równocześnie pracować na
utrzymanie mojej… mojej
matki
i rodzeństwa, bo ojciec, jako oficer
Armii Krajowej, został aresztowany
przez
gestapo
i zginął
spalony
w więzieniu w Radogoszczu, to jest pod
Łodzią. i także ja miałem wyjątkowo
trudne życie, ale dawałem sobie radę. Po
prostu
byłem
operatywny.
Zmontowałem
zespół
muzyczny
i graliśmy.
Uczyłem
się
w tym
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gimnazjum,
liceum
i równocześnie
zarabiałem grą na… na…
Na życie, na rodzinę…
Na akordeonie. Miałem zespół taki,
złożony z kolegów i z… z przygodnych
muzyków. Tak że to były… były trudne,
ale wydaje mi się, że nauka w czasach
spokojnych… pokojowych, to… to
jest… to nie da takiej szkoły życia jak…
jak…
Jak tamte czasy…
Jak tamte czasy, kiedy trzeba było nie
tylko o siebie się starać, ale o rodzinę,
żeby miała z czego żyć. Bo takie były
czasy, takie stosunki. Bo matka nie
dostała żadnej zapomogi z tej racji, że
ojciec był wojskowym zawodowym
przed wojną. Ani z tej racji, że zginął
z ręki okupanta. Tak że przez jakiś czas
te moje zarobki to były… to był jedyny
środek utrzymania.
Dla całej rodziny.
Tak. Tak że… Takie… Taka nauka
w czasach pokojowych to uważam… to
wypoczynek.
(Śmiech) Oczywiście. Dziękuję Panu
bardzo.
Ksiądz kanonik Dionizy Jóźwiak
(przewodniczył koncelebrze podczas
mszy
św.
jubileuszowej).

w jakich latach uczęszczał Ksiądz
do„Ósemki”?
- Maturę zdawałem w 1951.
Dobrze, a czym Ksiądz się zajmuje
obecnie?
- Jestem na emeryturze, bo mam 83 lata.
A wcześniej, przed
emeryturą?
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- No pracowałem jako kapłan na
parafiach, z młodzieżą później, na
uniwersytecie też.
Proszę powiedzieć, jak wyglądały
lekcje katechezy, kiedy chodził Ksiądz
do liceum?
Coś o relacji państwo-Kościół.
- To znaczy, jak były.... ja bym to
powiedział... Myśmy mieli wspaniałych
katechetów, ale była dobra młodzież. Na
lekcji religii nie było tego co dzisiaj,
wszyscy chodziliśmy na religię,
zachowywaliśmy się bardzo kulturalnie,
nie było tego co dzisiaj, nie. Że
torpedują
religię,
nie
chodzą...
Chodziliśmy wszyscy, nawet jak ktoś
miał inne poglądy, to chodził, tak że była
inna atmosfera, wiesz.
- Była modlitwa, wy tego nie wiecie.
Była modlitwa przed KAŻDĄ lekcją,
rozumiesz? Po lekcji i przed lekcją.
Nawet mimo że dyrektor Macniak był
niewierzący, to jakbyśmy mieli z nim
przedmiot, to on na modlitwie został
z nami, stał bez żadnych dywagacji, nie.
Także jak umarł, to myśmy mu za to
podziękowali, za taką kulturę, nie?
Szacunek, nie?
- Mamy takie miłe wspomnienia. Dzisiaj
to się wszystko wymieszało, to tak nie
bardzo to wygląda, jak to było kiedyś,
nie? a powiedzmy, że uczyli nas tylko
księża.
- Myśmy religię mieli tylko z księżmi.
Nie było tych katechetów świeckich.
- Tutaj było kilku prefektów, ale zawsze
księża. Biskup Eter nas uczył, potem
biskup... No, więc tak to ci mile
wspominam. i co jeszcze chcesz
wiedzieć?
Jeszcze, może... Co było najbardziej
charakterystyczne dla „Ósemki”,
kiedy Ksiądz do niej uczęszczał?
- Znaczy... To były biedne czasy. 51. rok
to były czasy komunizmu. To była
bieda. Generalnie była bieda, nie?
i właściwie to, że myśmy nie mieli ani
telewizji, ani Internetu, ani tych rzeczy.
Nic nie było.
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- To były tylko spotkania, wiesz, na
podwórzu. To było wszystko, nie. No ale
kultura była inna. To znaczy lepsza.
- Poziom, może, naukowy był niższy jak
dzisiaj. Ale poziom duchowy to był
wyższy. Znaczy wiesz, nikt z nas nie
robił przykrości nauczycielowi, NIKT.
Nikt nie dyskutował z nauczycielem,
nie, tylko przyjmowaliśmy każdą uwagę
z pokorą. Pewnie tam wewnętrznie to się
człowiek burzył, ale nie było tego, że się
przykro
wobec
nauczyciela
czy
wychowawcy zachowało, to były...
zupełnie inne czasy. Ja mile je
wspominam, muszę Ci powiedzieć.
I jeszcze przedostatnie pytanie: Czy
idąc do „Ósemki” wiedział Ksiądz, że
zostanie księdzem?
- Tak! Słuchaj, ja pochodzę z tej parafii.
Obok jest kościół. Jak byłem chłopcem
po Pierwszej Komunii już mi Pan Jezus
powiedział: "Będziesz księdzem".
- Muszę Ci powiedzieć, że tego się
bałem: czy na maturze nie obleję, bo to
był okres komunizmu. Na maturze
decydowała komisja maturalna, tylko
czynnik społeczny, to się mówiło. i on
decydował, czy zdałeś maturę, czy nie.
i tego się bałem, bo ja nie ukrywałem
tego, że chcę być księdzem. Byłem
ministrantem,
koledzy
wiedzieli,
koleżanki też wiedziały. i muszę
powiedzieć, że, że... było wspaniale. Jak
mi dawał stopień bardzo dobry, to mówił
tak: "A jak to będzie w życiu z tym
marksizmem?", ja mówię "To życie
pokaże". He he he. Także mile
wspominam ten czas. Czasem warto
mieć takie trudne czasy, żeby człowiek
tak wewnętrznie dojrzał, wiesz. Ale była
bieda, była bardzo duża bieda.
Ostatnie pytanie: Czego życzyłby
Ksiądz dzisiejszej „Ósemce”, nam?
- No, to znaczy, ja bym Wam życzy,
żebyście taką tworzyli wspólnotę, taką
społeczność. My jeszcze się spotykamy,
maturzyści z roku 1951. 8, 7 osób, parę
razy w roku, w kawiarni, kawę sobie
pijemy, herbatę sobie pijemy i to nas tak
bardzo łączy. Ja myślę, że to byście też
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mogli zrobić. Popatrzcie, jesteście
Państwo młodzi. Ten będzie lekarzem, ten
będzie prawnikiem... Jeden drugiemu
może wtedy POMÓC. My już dzisiaj nie,
bo jak ja mam 83 lata, to co ja mogę
pomóc, nie? Ale wtedy to było ważne, bo
człowiek wiedział, do kogo iść: do
koleżanki, do kolegi, nie? i uważam, że to
jest bardzo ważne w życiu na co dzień.
Idziesz do swojego. Tego Wam życzę,
żeby
„Ósemka”
Was
tak
WEWNĘTRZNIE łączyła, wewnętrznie.
Przyznawajcie się do siebie: "Ja jestem
z „Ósemki", jak się spotkacie. To od razu
tak, to tak wtedy miło. Wszystkiego
dobrego.

I
WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW –
WYPOWIEDZI ROCZNIKÓW
MATURA ROCZNIK 1955
A więc, liceum ukończył Pan w roku
1955. Jakie jest Pana najlepsze
wspomnienie
z tej
szkoły
?
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Absolwent : Bardzo mile wspominał cały
okres pobytu w liceum
A jaki był Pana ulubiony przedmiot?
Może z powodu nauczyciela? Może
ogółem?
Nie wyróżniłbym żadnego, dlatego że na
wszystko trzeba było jakoś tam się uczyć.
A
co
jest
takie
najbardziej
charakterystyczne dla tej szkoły według
Pana, albo było za Pana czasów?
No tu jest pewien dysonans, dlatego że ja
maturę zdawałem na ulicy Prostej
i praktycznie w tej szkole, gdzie teraz
przebywamy, nie byłem. Jednakże dobra
atmosfera i to były czasy takie przed
transformacją ustrojową, więc tu była
bardzo dobra kadra nauczycielska, z uwagi
na to, że tutaj było bardzo dużo
profesorów delegowanych z innych szkół
za swoje nieprawomyślne poglądy, dlatego
uważam,
że
dla
nas
uczniów,
maturzystów, absolwentów „Ósemki” to
wyszło nam bardzo na korzyść, dlatego że
naprawdę przekazali nam całe mnóstwo
wiedzy.
Dziękuję Panu bardzo.
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MATURA

ROCZNIK

1965

Czy mogłaby Pani powiedzieć, co
wyróżnia „Ósemkę” spośród innych
szkół?
Proszę pani, trudno mi powiedzieć, co ją
tak szczególnie wyróżniało. Moim
zdaniem wtedy ja bym nie powiedziała, że
ją aż tak coś wyróżniało. Powiedziałabym
„Marcinek”, „Dwójka” czy „Piątka”,
„Szóstka”, to były podobne licea, tak że je
nie wiem, czy ono się czymkolwiek wtedy
wyróżniało. Może wie pani, bo to od
nauczycieli jednak bardzo dużo zależy. i
z różnych przedmiotów trafiało się i to we
wszystkich liceach tak jest, na różnych po
prostu nauczycieli. w moim przypadku
taką wyróżniającą się nauczycielką była
nauczycielka chemii. No, ja nawet nie
pamiętam, jak ona się nazywa, żeby pani
wiedziała, no to już jest 49 lat jednak
i zapomniałam nawet, jak ona się nazywa.
w ogóle co do nazwisk już mam coraz
mniej pamięci, tak, tak. Także, no nie
wiem, ja byłam zadowolona. Mi
odpowiadał przede wszystkim dojazd, bo
ja mieszkałam w Luboniu, także miałam
blisko autobusem do Górczyna i
z Górczyna te trzy przystanki tramwajowe.
A najlepsze wspomnienie, czy to właśnie
ten nauczyciel?
Nie, nie, nie powiem, miałam inne
również wspomnienia. Ponieważ zawsze
interesowałam się sportem, to w pewnym
momencie pod egidą tego liceum grały
siatkarki, które zdobyły Mistrzostwo
Polski Młodziczek. i pamiętam taką
sytuację, kiedy jedna z dziewczyn, no
i one miały jakiś tam na wakacje
zaplanowany
obóz
w Kamieniu
Pomorskim. To jedna z dziewczyn nie
mogła
pojechać
i pani
od
wf-u
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zaproponowała mi, znaczy zapytała ogół
klasy, czy ktoś chciałby, bo to było
w ostatniej chwili, pojechać na ten obóz,
no i ja się zgłosiłam i w ten sposób takie
fajne wspomnienie. Liznęłam siatkówki,
bo to były siatkarki. Ja w ogóle
uprawiałam lekkoatletykę. Biegałam.
Biegałam, ale potem w maturalnej klasie
troszeczkę tego zaprzestałam, no ze
względu na to, że wyczynowo sportu nie
uprawiałam, tylko amatorsko, ale na tym
obozie liznęłam trochę siatkówki. Tak że
jak poszłam na studia, to znalazłam się
w reprezentacji
uczelnianej,
bo
studiowałam na wtedy Wyższej Szkole
Ekonomicznej,
obecnie
Uniwersytet
Ekonomiczny. i poziom widocznie nie był
zbyt wysoki, skoro znalazłam się
w reprezentacji uczelnianej. To też takie
bardzo miłe wspomnienie.
Dziękuję Pani bardzo.
MATURA
ROCZNIK
1969
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MATURA
- Proszę powiedzieć, jakie jest Pana
najlepsze wspomnienie z tej szkoły?
- No, trochę mnie Pani zaskoczyła po
prostu. Ja nie myślałem na ten temat. Nie
mam jakiś takich szczególnych.. nie wiem,
nie wiem.
- To może.. co było charakterystyczne
dla „Ósemki’, kiedy był Pan jej
uczniem?- Charakterystyczna to była
dyscyplina, to znaczy numerki szkoły na
ramieniu. Często dyrektor stał w wejściu
i sprawdzał, no i krótkie włosy, bo to były
czasy, kiedy były modne długie włosy,
a niestety dyrekcja się na to nie zgadzała
i przed wejściem do szkoły często
sprawdzano włosy, także jak ktoś miał za
długie, to trzeba było iść do fryzjera.
- Co wyróżnia i wyróżniało „Ósemkę”
spośród innych szkół?
- To znaczy, to było takie znane liceum
w Poznaniu, ale w tym czasie w 60. latach
nic szczególnego nie mogę sobie
przypomnieć.
- To może, jaki był Pana ulubiony
przedmiot, nauczyciel, co Pan lubił
najbardziej w tej szkole?
To znaczy, moje przedmioty ulubione to
były przedmioty humanistyczne, polski,
geografia, język obcy – niemiecki,
a najmniej matematyka. Średnio fizyka,
chemia.
- i wspominając o szkole po latach,
o kim, o czym najczęściej Pan myśli?
- Myślę, że o tym, że byłem młody.
o kolegach, bo to nie były klasy mieszane.
Dziewczyny miały swoje klasy, mężczyźni
swoje. i po prostu o kolegach głównie,
nauczyciele byli tacy, których dobrze
wspominam, ale byli też tacy, których
niemile wspominam. Myślę, że wiązało się
z tym, że po prostu, jeśli na przykład
matematyka słabo wchodziła do głowy, to
nauczyciel nie był też bardzo przeze mnie
lubiany, bo po prostu bałem się.
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ROCZNIK

1972

Co
wtedy
było
najbardziej
charakterystyczne dla tej szkoły , co
Państwo najbardziej pamiętają ?
Niesamowity stres . Szkoła okupiona
dużym
stresem,
niestety…
.
Merytorycznie doskonała, ale paniczny
stres i tego się nie zapomni. z tego punktu
widzenia jest to mroczna strona tej szkoły.
Strach i niestety podejście nauczycieli do
ucznia pozostawiające wiele do życzenia.
Czy znajomości, ludzie to jest to, co
najbardziej utkwiło i wraca po latach ?
Tak, ja cały czas to mówię , że szkoła
merytorycznie doskonała, nauczyciele
wspaniałej wiedzy , potrafiący uczyć, ale
metody, w jaki sposób to robili,
pozostawiają wiele do życzenia.
Czego życzyłby Pan „Ósemce” dzisiaj ?
Dzisiejszym uczniom, całej placówce ?
Kontynuacji . Ta „Ósemka” jest zupełnie
inna . Najważniejsze, że szkoła
merytorycznie od dziesięcioleci na
najwyższym poziomie , ponieważ trójka
moich córek skończyła tę szkołę . Poziom
niezmiennie wysoki . Na szczęście
zmieniła się atmosfera i podejście do
uczniów . Tutaj ta ewolucja nastąpiła we
właściwym kierunku i oby w tym kierunku
szkoła się dalej rozwijała.
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MATURA

ROCZNIK

1973

obcisłe, modne, obcisłe spodnie, takie
że, jak to się mówi, na smar trzeba było
wciągać, no i wszystkie były, jak to się
mówi,

rzeczy,

bardzo

A.1:

były…
Widoczne.

Absolwentka:

…widoczne!

Pani

profesor od fizyki, która już teraz nie
żyje, właśnie powiedziała: „Kaniewski,
wstań! No jak ty wyglądasz? Zdejm te
Jakie

jest

najzabawniejsze

spodnie! –Ale ja nie mam innych. –To

wspomnienie z tej szkoły?

siadaj i nie wstawaj w ogóle!” Ale

Absolwent1: Ja pamiętam najbardziej

pamiętam te spodnie, były takie mało

drastyczne, kiedy jeden z kolegów, który

gustowne bardzo zresztą, ale właśnie

miał czwórkę z zachowania, a mógł

spodnie…

wejść na bal studniówkowy tylko ten,

A.1: Były na dole poszerzane. Na dole

kto miał piątkę, Wszedł tam na salę po

były szerokie.

rynnie. Pamiętam, jak się zdziwiłem, jak

Absolwentka: Do góry były bardzo…

otworzyłem drzwi…

seksy.

Absolwent2: a on już tam był!

A.1: No to powiedzieliśmy już chyba…

A.1: Twarz Jurka, znanego ci osobiście.

Absolwentka: a ty, Piotruś, co? Powiedz,

A.2:

wszystko.

każdy już powiedział.

pamiętasz

A.3:

To

chyba

przebiło

a ty

Absolwentka:

co

najbardziej
A.2:

zabawnego?
Nie

pamiętam.

Ja

już

wszystko

zapominam.

Starość... po prostu człowieka dopadła
i nic nie pamiętam.

A.1: Zabawne, pamiętam, chyba to była

Co jest charakterystyczne według

fizyka, słuchajcie, chyba na Prima

Pana dla tej szkoły?

Aprilisie, siedliśmy tyłem do tablicy.

A.3:

i wtedy chyba ja byłem pytany, dostałem

charakterystyczny,

piątkę, a ty byłaś chyba pytana, dostałaś

szkole.

dwójkę. Na odwrót.

absolwentów w dostawaniu się na studia

Absolwentka:
pamiętam,

Aha,

fizyce

jest

nauczania,

w tej

procent

sukcesów

wyższe.
A.2: Najbardziej charakterystyczny to

Pamiętam,

sprawdzanie tarczy, wysokość tarczy na

Andrzej Kaniewski miał takie bardzo

ramieniu. Wejście do szkoły tylko z
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na

ja

i wysoki

poziom

Klara

Borzykowska

jak

a słuchaj,

Wysoki

wzięła…
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tarczą

było

możliwe.

Absolwentka:

Jesteśmy

rocznikiem,

wiedział, że na studia będzie mógł
wybrać sobie dowolną uczelnię.

kiedy musieliśmy chodzić w fartuszkach

A.1: Ale byli laureaci olimpiad wtedy.

z kołnierzykiem i tarczą. Pan dyrektor

Absolwentka: a wszyscy inni zakuwali,

osobiście stał z boku i sprawdzał. Albo

zakuwali, a ten nic. Ten sobie wybrał –

pan profesor Graczyk… Gracza nie ma,

Akademia Medyczna…

nie?

MATURA

Nie

ma

Jasia?

ROCZNIK

1977

A.1: My chyba możemy zawęzić to
pytanie

i to

byłoby

pytanie,

które

dotyczyłoby tego czasu, w którym my
byliśmy.
Dokładnie tak. Własnie…
A.1: i wtedy ja pamiętam, że była to
szkoła, która miała bardzo wysoki
poziom i, o ile ja dobrze pamiętam,
miała

pierwsze

w województwie,

jeśli

miejsce
chodzi

o zdawalność na uczelnie politechniczne.
A.2: To znaczy to był okres, kiedy były
no… egzaminy jeszcze wstępne i to się
przekładało.
A.1: w naszym czasie była w pierwszej
trójce najlepszych szkół. Bardzo się
cieszyliśmy z tego, że chodzimy do
takiej dobrej szkoły.
Absolwentka: To był też, to był też
okres, kiedy na studia szkoła mogła
typować po prostu bez egzaminu jedną
osobę. Tego właśnie wytypowali. Bez
egzaminu!

Co wyróżnia „Ósemkę” spośród
innych szkół?
Absolwenci:
Wysoki
poziom
wykształcenia, zwłaszcza w zakresie
przedmiotów ścisłych: matematyka,
fizyka…
Jakie są Państwa najlepsze lub
najbardziej
traumatyczne
wspomnienia z „Ósemki”?
A.: Bezproblemowe dostanie się na
studia po skończeniu „Ósemki”.
Najbardziej
pamiętny
dzień,
przedmiot, sytuacja lub nauczyciel…,
coś, do czego wraca się po latach?
A.1: Ja pamiętam maturę z j. polskiego.
Ręce mi się tak pociły, że musiałem
mieć chusteczkę na spodniach i wycierać
dłonie, bo nie byłem w stanie utrzymać
pióra.
A.2:
a ja
pamiętam
maturę
z matematyki,
to
było…
dobre
przeżycie. Po przejściu czterech lat
w tym liceum matura nie była
koszmarem. To był normalny egzamin.

A.1: Jeszcze nie skończyłem studiów,
i jeszcze nie kończyłem studiów…
Absolwentka: Matury, jeszcze matury
prawie nie skończył, nie zdawał, już
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Jakaś
najzabawniejsza
zdarzenie w liceum?

sytuacja,
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A.1: Wspominaną rzeczą jest jedyna
wycieczka przez cztery lata liceum,
którą mieliśmy do Wielkopolskiego
Parku Narodowego, do Osowej Góry (?).
A.2: a tak to… generalnie nauka.
A.1: Przez sześć dni w tygodniu, bo
wtedy to był system sześciodniowy.
A.3: i nie było tyle wolnego. Nie było
Dnia Ziemi, Dnia Świata… ale były
wykopki trzydniowe. Jeździliśmy do
PGR-u. Zbieraliśmy na polu marchew na
przyczepki. To było w październiku.
A.1: Tak. i mniej wakacji było. a nauka
przez pracę. Deszczyk padał na nas,
ziemia mokra, mieliśmy wykopki, bo to
była tak zwana nauka przez pracę.
Zakładem opiekuńczym, tak bym to
nazwał. Po drzewo lub musieliśmy
pomagać w pracach polowych.
A.3: Wtedy to nie było coś dziwnego.
A.1: Uważaliśmy, że… no tak się żyje.
Ostatnie pytanie, czego życzylibyście
Państwo dzisiejszej „Ósemce”?
A.1: Żeby została tu, gdzie jest albo jeśli
to nierealne…
A.2: Tak, a jeśli jest to niemożliwe,
życzę, by tu wróciła.
A.1: Szkoda, szkoda… Żałujemy.
MATURA ROCZNIK 1977
Proszę powiedzieć, co było najbardziej
charakterystyczne wtedy dla szkoły.
Absolwent: Dla mnie najbardziej
charakterystyczna była moja klasa,
ponieważ my rzeczywiście jako jedyni
byliśmy przyjęci
przez
egzamin
i tworzyliśmy jakąś taką zupełnie
niesamowitą grupę uczniów, która
w pewnym momencie faktycznie chyba
zmieniła całkowicie tę szkołę, ponieważ
organizowaliśmy teatry, dyskoteki,
kabarety, różnego tego typu imprezy. i to
było chyba dosyć fajne. Rewelacyjnie
nam się żyło wśród siebie samych.
Najlepsze
wspomnienie,
albo
najbardziej traumatyczne, związane
z tą szkołą?
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Najbardziej traumatyczne? Jak się
kochałem w Ani Szwarc, a potem ona mi
powiedziała, że ona jednak nie chce....
Jaki był Pana ulubiony przedmiot
i dlaczego?
Mój ulubiony przedmiot? Właściwie nie
potrafię powiedzieć.
To
jeszcze
ostatnie
pytanie.
Wspominając „Ósemkę” po latach,
najczęściej na myśl przychodzi…?
Najczęściej na myśl mi przychodzi, jak
w pewnym
momencie
w łączniku
w maju
ubraliśmy
choinkę
i wywiesiliśmy hasło, że jest to nasze
polskie przyspieszenie.
MATURA

ROCZNIK

1978

-Proszę
powiedzieć,
jakie
jest
najmilsze wspomnienie z „Ósemki”?
-Absolwent:
Moim
najlepszym
wspomnieniem jest sam moment
zakończenia, czyli zdanie matury,
dostanie się na studia, trudno się dostać
na studia, i długie wakacje. Jednocześnie
poczucie, że skończyło się z sukcesem
dobrą szkołę, w której była bardzo dobra
atmosfera, taka atmosfera wspólnoty
klasowej, ale również rocznikowej, która
w przyszłości już się nie powtórzyła.
Najfajniejszą rzeczą, którą ja stąd
wyniosłem, jest to wspomnienie klasy,
ludzi, na tak wysokim poziomie, czego
później już się nie spotkało nigdy więcej.
-Dziękuję. i najzabawniejsze zdarzenie
albo
najbardziej
traumatyczne
przeżycie związane z tą szkołą…

Jubileusz

-Nie było za dużo zabawnych zdarzeń
w tej szkole. Były chwile, powiedzmy,
relaksu, ale nie organizowane przez
szkołę, tylko prywatnie. Ja wspominam
takie trzy rajdy turystyczne w niedziele,
jednodniowe. Czy jakieś wspólne
wyjazdy, ale to było organizowane
prywatnie, tak jak mówiłem wcześniej.
-A
ulubiony
przedmiot
albo
nauczyciel?
-Mieliśmy taką panią Wiśniewską od
matematyki, no i trzeba powiedzieć, że
ona wywierała ogromny wpływ na nasz
pobyt w tej szkole. Jakieś 50%
zaangażowania w te szkołę to była
matematyka, a całą reszta to było mniej
niż 50%. Dla mnie zabawne to było to,
jak siedziałem na matematyce w jednej
ławce z Pawłem Domańskim, który była
bardzo zdolny, no i on mógł sobie
pozwolić na rozmowy na lekcji, a jak
przychodził sprawdzian, to on miał 5,
a ja 2, no i wtedy po dwóch takich
sprawdzianach stwierdziłem, że ja nie
mogę z nim siedzieć i muszę się
przesiąść. On został wkrótce profesorem
matematyki i jest nim do dzisiaj.
MATURA

ROCZNIK

1994

Najlepsze wspomnienie z „Ósemki”?
Jak dostałam trzy z fizyki!
Co jest charakterystyczne dla naszej
szkoły?
To, że bardzo mądrzy uczniowie do niej
chodzą, wybitni!
Co najbardziej Państwu
utkwiło
w pamięci ze szkolnych lat?
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Lekcje po. Człowiek wchodził na lekcję,
zaczynał się śmiać i kończył dopiero, jak
się lekcja skończyła. i tak co tydzień.
MATURA ROCZNIK 1999-2000
Jakie jest najlepsze wspomnienie
z „Ósemki” albo może najbardziej
traumatyczne?
A1:Zacznijmy od tych najbardziej
traumatycznych, jest to niewątpliwie
lekcja fizyki.
Lekcja fizyki z..?
A1:Z legendą. z legendą.
A2:Jesteśmy z różnych klas i każdy
miał z inną osobą.
A3:Z inną legendą!
A2:Ale również traumatyczne przeżycia
związane z fizyką.
Tak, lekcje fizyki były bardzo
dramatyczne.
A1:Ale potem na studiach było łatwiej.
Zdecydowanie,
natomiast
równie
niekiedy dramatyczne były lekcje języka
polskiego, również z legendą tej szkoły.
A4:I z matematyki czasami też było
ciężko.
Najzabawniejsze
wspomnienia
związane z ta szkołą?
A1:Eeee.. z „muzykiem”.
A2:Garaże za „muzykiem”. Jak się
paliło papierosy, tam kolo szkoły
muzycznej, ja nie paliłam, ale
towarzyszki paliły, na co otworzyło się
okno z sali ze szkoły muzycznej
i wylano na mnie wiadro zimnej wody,
jedyną osobę, która nie paliła …
Ale to się nie zmieniło, nadal tak
robią.
A1:Dalej leja wodą? Naprawdę? Wiec ja
pamiętam wiadro wody.
A2:A ja pamiętam bardzo fajnie te
niezliczone osiemnastki w 3 i 4 klasie
A1:O tak!
A2:Co tydzień osiemnastka była! To
było rewelacyjne!
Wspominając szkołę po latach,
najczęściej myśli się o..?
A2:O łączniku.
A1;O łączniku, może być.
O
łączniku
i…?
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A1:I spisywanie zadań z matematyki.
Nie no, tylko czasami, nie?
A2:Oczywiście.
Jeszcze taka jedna rzecz, najbardziej
charakterystyczna dla „Ósemki”,
kiedy państwo byli jej uczniami.
A1:Jakaś podpowiedź!
Nie wiem, czy to są ludzie, wysoki
poziom,
specyfika
przedmiotów
ścisłych?
A1:Ja myślę, że byliśmy bardzo zgrani,
na roku, 3, 4 klasy się trzymały jednak.
Wszyscy się znali z uwagi na to, że
wszyscy razem, wspólnie chodzili na
imprezy. Myślę, że te roczniki, które
mają 3- letnie liceum, po prostu zostają
okradzione
z możliwości
takiego
dobrego poznania się przez 3 lata. Przez
4 lata można było się poznać, przez 3
teraz nie można. Tak uważam.
Jest to za krótko. Po prostu ten najlepszy
czas został zabrany.
Zgadzam się, dziękuję!
MATURA ROCZNIK 2001
Proszę opowiedzieć, co Pani najlepiej
wspomina z „Ósemki” ?
Absolwentka 1:W naszym roczniku
było takie połączenie między klasami
wszystkimi, było po kilka osób z każdej
klasy
i tworzyliśmy
taką
grupę
w jednym roczniku (międzyklasową)
i trzymaliśmy się tak. Do dzisiaj ta grupa
się spotyka w trochę mniejszym gronie,
ale takie właśnie mamy fajne
wspomnienia. Razem organizowaliśmy
jakieś
imprezy,
przedstawienia.
Naprawdę
byliśmy
zgrani
ponadklasowo, m.in. w tej grupie znalazł
się mój obecny mąż. Także jest to miłe
wspomnienie.
Absolwentka 2: No i do dzisiaj się
spotykają na Boże Narodzenie.
Absolwentka 1: Tak, a to z kolei klasa
mojego męża spotyka się do dzisiaj na
Boże Narodzenie. a z ciekawych,
śmiesznych sytuacji, to mieliśmy tu
zawsze zajęcia po i taki był model, to był
lotniskowiec,
czy
jakiś
samolot
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i sprawdzaliśmy, czy lata i trafiliśmy
kogoś w głowę. Tak że też było wesoło.
Absolwent 1: Wiesz, co jeszcze było
charakterystyczne w tamtych latach? To
chyba była taka polaryzacja na
powiedzmy dresów, dresiarzy i metali.
Absolwentka 1:No i na całą szkołę
tylko był jeden w naszej klasie (śmiech).
Absolwent 1:A dres dzisiaj pracuje
w Stanach Zjednoczonych w firmie
konsultingowej,
tak
że
całkiem
przyzwoicie.
Absolwentka 2:On był bardzo dobrym
historykiem.
Absolwent 1:Dokładnie, bardzo lubił
historię.
Absolwentka 1:Lubił w politykę się
bawić.
Absolwent 2: Jego najważniejszą cechą
było i jest nadal, podejrzewam, to, że
myślał. Bo tak naprawdę to on był
dociekliwy
i nie
przyjmował
wszystkiego tak jak taki cielaczek.
Absolwentka 2:Ale potrafił nie chodzić
nieraz miesiącami do szkoły, jak ja
pamiętam.
Absolwent 2:A mimo to sobie radził.
Absolwentka 1:Teraz po Wigilii
firmowej wracałam taksówką do domu,
przejeżdżaliśmy koło „Ósemki” i mówię
,że tu chodziłam do lo. a kierowca na to,
że dla ósemkowiczów 20% zniżki!
Opisuję, dalej , ze my tutaj mieszkamy,
to mówi, że ładny dom i tak tak,
ósemkowicze zawsze mają z gruntu.
Czyli ósemkowicze mają promocje
w taksówkach…
Tak.
Warto pamiętać. Dziękuje bardzo.
Wywiady
Sobiech

prowadziła

Aleksandra

Jubileusz
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WYWIAD z ABSOLWENTKĄ VIII
LO, MARIĄ WRÓBLEWSKĄ

KB: Dlaczego wybrała Pani akurat tę
szkołę?

Z okazji 90-lecia naszej szkoły
postanowiłam przeprowadzić wywiad
z moją
korepetytorką
chemii
i absolwentką VIII LO – Marią
Wróblewską.

MW: Wybrałam tę szkołę z bardzo
prostego powodu, że była to szkoła
znajdująca się najbliżej mojego domu
(ok. 10 minut pieszo). Ponadto chodziła
tam już moja o 3 lata starsza siostra,
a moja mama uczyła tam chemii.
Dlatego wybór tej szkoły był dla mnie
wręcz oczywisty.

Katarzyna Budzyńska: w którym roku
ukończyła Pani VIII LO?
Maria
Wróblewska:
liceum w 1976 roku.

Ukończyłam

KB: Jak wspomina Pani czas spędzony
w VIII LO?
MW: Lata spędzone w szkole średniej to
były najlepsze lata mojego życia.
Wspominam
je
z rozrzewnieniem
i żalem, że tak szybko minęły. Był to
okres wytężonej pracy, ale i radości ze
zdobywania
wiedzy
i kontaktów
z rówieśnikami. Nie było wtedy takiego
silnego nastawienia, że uczymy się do
matury, jakie obserwuję teraz wśród
moich uczniów. Uczyliśmy się po
prostu, żeby zdobyć wiedzę. Mieliśmy
ponadto o 1 rok więcej do dyspozycji niż
dzisiejsi uczniowie, co pozwoliło nam
spokojnie się uczyć, nawiązywać
przyjaźnie i dopiero w ostatniej klasie
przygotowywać się do matury.
KB: Co najlepiej Pani wspomina?
MW: Najlepiej wspominam moją klasę,
która była niezwykle zgrana. Jeździliśmy
razem na wycieczki, rajdy, spotykaliśmy
się w wolnym czasie. Bardzo dobrze
wspominam też naszych nauczycieli,
w szczególności
śp.
prof.
Zofię
Żupańską, która przez 3 lata była naszą
wychowawczynią.
Była
bardzo
wymagająca, ale też niezwykle nam
oddana. Nauczyła nas matematyki tak
dobrze, że wielu z nas, mając
matematykę na pierwszym roku studiów,
nie musiało wcale się jej uczyć, bo
wszystko to było już nam znane.
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KB: Jaki profil Pani wybrała?
MW: Wybrałam profil matematycznofizyczny. Już wtedy interesowałam się
chemią, ale o ile dobrze pamiętam, to
profilu biologiczno-chemicznego wtedy
nie było. a matematykę też lubiłam, więc
byłam zadowolona. Jak się teraz
okazuje, wyszło mi to na dobre,
ponieważ
chemii
nauczyłam
się
w wystarczającym stopniu na studiach,
a to, czego nauczyłam się w szkole na
matematyce, przydaje mi się do dzisiaj
w mojej pracy zawodowej.
KB: Jakie wybrała Pani studia?
MW: Po liceum wybrałam studia
chemiczne, ponieważ bardzo lubiłam
chemię i jej nauka przychodziła mi
z łatwością. Można powiedzieć, że
"wyssałam chemię z mlekiem matki",
ponieważ oboje moi rodzice byli
nauczycielami chemii. Ojciec do końca
życia uczył chemii w Technikum
Budowlanym i tam też zmarł na
przerwie w 1975 roku, a mama uczyła
chemii w VIII LO do 1980 roku. Wybór
chemii jako kierunku studiów był dla
mnie jednak nie aż tak oczywisty jak
wybór VIII LO jako szkoły średniej,
rozważałam również inne kierunki.
Jednak ostatecznie wybrałam chemię
i nie żałuję tego, ponieważ jej nauczanie
jest teraz moim zawodem. Nie uczę
wprawdzie w szkole, ale pomagam
kolejnym
rocznikom
uczniów
przygotowywać się do matury na
poziomie rozszerzonym na lekcjach
prywatnych i przynosi mi to ogromną
satysfakcję.

Jubileusz

KB: Czy wybrałaby Pani VIII LO po raz
drugi?
MW: Oczywiście, że wybrałabym VIII
LO po raz drugi, gdybym tylko miała
taką możliwość. Czuję się z tą szkołą
bardzo związana, można powiedzieć, że
ją kocham. Tam uczyła moja mama, tam
chodziła moja siostra oraz przez rok
uczyła j.angielskiego, tam przeżyłam
pierwszą miłość. Tam też nauczyłam się
tego, co dzisiaj mi się bardzo przydaje,
mianowicie matematyki i chemii, a także
podejścia do obowiązków - że bez
ciężkiej pracy nie ma efektów.
KB: Czy utrzymuje Pani kontakt ze
swoją klasą z VIII LO?
MW: Właściwie nie utrzymuję stałego
kontaktu z nikim z moich koleżanek
i kolegów, ale mieliśmy kilka spotkań
klasowych - pierwsze chyba po 10. lub
15. latach od matury, potem 25-lecie,
następne teraz po zjeździe oraz
planujemy spotkanie na 40-lecie matury.
Być może będziemy teraz spotykać się
częściej. Niektórzy z naszych kolegów
przyjechali na to spotkanie z innych
krajów, ba, nawet kontynentów. Ale
ponieważ często odwiedzają Polskę,
postanowiliśmy spotykać się przy okazji
ich odwiedzin.
KB: Czy uczestniczyła Pani w 90-leciu
szkoły?
MW: Tak, uczestniczyłam w 90-leciu
szkoły, chociaż nie we wszystkich
spotkaniach. Byłam na Mszy św.
w kościele Matki Boskiej Bolesnej oraz
na spotkaniach koleżeńskich. Byłam
szczęśliwa, że udało mi się przyjść,
chociaż stało to pod znakiem zapytania,
ponieważ po prostu zapomniałam się
zapisać. Gdyby nie jedna z moich
uczennic, która mi o tym zjeździe
przypomniała, po prostu przegapiłabym
go i byłoby mi wtedy strasznie przykro.
Na szczęście tak się nie stało i mogłam
się spotkać z kolegami z klasy
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i z rocznika, a także poobcować ze
"starymi kochanymi murami" (fragment
hymnu szkoły z naszych czasów).
Bardzo podobała mi się organizacja
zjazdu, piękny wystrój sal, uprzejma
i pomocna młodzież obsługująca te
spotkania. Szkoda, że trwało to tak
krótko.
KB: Dziękuję bardzo za rozmowę
i zachęcam do jak najszybszego,
ponownego odwiedzenia Ósemki.
Wywiad przeprowadziła
Budzyńska,
klasa 2F

Katarzyna

Jubileusz

Ostatnio w naszej szkole, dość głośno
było o projekcie „ÓSEMKA is HAPPY”.
Postanowiłam poznać szczegóły całego
przedsięwzięcia. w tym celu spotkałam
się z jedną z organizatorek akcji.
Paulina Koperska: z jakiej okazji
została zorganizowana cala akcja
"ÓSEMKA is HAPPY"? i skąd
pomysł takiego wydarzenia?
Aleksandra Bandosz: Okazji było wiele.
Na początku miała być to po prostu
zabawa i fajny filmik z naszymi
wygłupami, a później sprowadziło się to
do najprostszej okazji - promocji szkoły.
Miał być to filmik, w którym
pokazujemy, jak spędzamy czas
w naszej Ósemce- głównie dla nowych
uczniów. Chciałyśmy przybliżyć szkołę
nowym kandydatom. Projekt jednak
zmienił swe znaczenie, a z małego
filmiki zrobiła się naprawdę duża akcja.
Postanowiłyśmy więc zawrzeć też temat
przenosin do nowego budynku oraz
jubileuszu 90-lecia. i w ten sposób
połączyłyśmy wszystkie okazje w jeden
projekt, dokładając ujęcia z nowego
budynku, hasło
"ÓSEMKA TO MY" oraz zdjęcia ze
starej szkoły.
P.K.: Dlaczego akurat Pharrell
Williams?
A.B.: Jest to skoczna piosenka, w której
łatwo jest złapać rytm. Wesoła i prosta.
a przede wszystkim chwytliwa. z resztą
od dłuższego czasu na YouTube
ukazywały się filmiki z różnych stron
świata, gdzie pokazywano, jak to
właśnie miasto się bawi i jest happy.
Więc dlaczego nie pokazać, jak
wspaniała jest nasza szkoła?
P.K.:
Ile
osób
brało
udział
w projekcie?
A.B.: Nie sposób jest zliczyć. Jeśli
chodzi Ci o naszą ekipę organizacyjną,
to w sumie 3 dziewczyny ( w tym ja )
i Mateusz ode mnie z klasy. z całej
szkoły to na prawdę dużo. Zaskoczył nas
entuzjazm
niektórych
uczniów
i nauczycieli.
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P.K.: Otrzymaliście zgłoszenia od
klas, czy raczej pojedynczych osób?
A.B.: Głównie były to zgłoszenia od
całych klas bądź ich części. Choć
szczerze przyznam, że współpraca ze
wszystkimi wcale nie była taka łatwa.
Jeśli zgłaszały się pojedyncze osoby, to
raczej z konkretnym pomysłem dla
większej grupy.
P.K.:A. Nauczyciele? Zaangażowali
się?
A.B.:I to jeszcze jak ! o dziwo ( lub nie)
dużo
łatwiej
pracowało
się
z nauczycielami.
Zaskoczyła
nas
w ogóle liczba nauczycieli chętnych do
wzięcia udziału w projekcie. Pomysły
raczej im podsuwałyśmy, ale zawsze
słuchałyśmy propozycji i uwag. Przecież
to właśnie nauczyciele mieli być
zadowoleni ze swojego występu.
P.K.: Co z montażem? Kto był za to
odpowiedzialny i czy trudno było
zmontować cały filmik?
A.B.: Montaż był mozolny głównie ze
względu na ilość materiału, jaki
miałyśmy do wykorzystania. Na
początku trzeba było wszystko przejrzeć
i wyselekcjonować, dopiero później
można było zacząć pracę. Wraz
z Mateuszem pracowałam nad tym. Było
przy tym dużo śmiechu. Ja wyrażałam
wizję i moje "życzenia", on bardziej dbał
o stronę techniczną. Trzeba było mu
przyznać, że radził sobie bardzo dobrze
i właściwie każdy pomysł wcieliliśmy
w życie. Rzeczywiście poświęciliśmy na
to całe popołudnie, ale warto było. Dużo
łatwiej się pracuje we dwójkę. nie
wyobrażam
sobie
montować
wszystkiego
samej
.
<śmiech
z przerażeniem>
P.K.: Jakie choreografie będziemy
mogli zobaczyć?
A.B.: z choreografii widzimy finałową
część tańczoną przez grupę uczniów
przed szkołą, nasze choreografie
w nowym budynku, no i choreografię (
jeśli można tak to nazwać) innych klas
w obecnym
budynku

Jubileusz

.
P.K.: Gdzie i kiedy można zobaczyć
efekty Waszej pracy?
A.B.: Efekty będzie można już wkrótce
zobaczyć na YouTubie i na stronie
naszej szkoły. Przewidujemy jeszcze
małą
premierę
w szkole,
lecz
zobaczymy, czy nasze plany się ziszczą.
P.K.: Czy macie w planach kolejne
tego typu projekty?
A.B.: Na ten temat jeszcze nie umiem się
wypowiedzieć. w sobotę na jubileuszu
będzie dopiero premiera projektu.
Pomyślimy o tym, gdy wszystkie emocje
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już
opadną,
a filmik
będzie
ogólnodostępny. Choć powiem tak od
siebie, że cieszyłabym się, gdybym
mogła tworzyć coś takiego jeszcze raz.
Sprawia to na prawdę dużo radości,
pomysły niektórych osób są wręcz
zaskakujące, a wszystkich naszych nadal
nie wykorzystałyśmy. No cóż, chyba
sprawa filmików to temat otwarty. Może
następni pierwszoklasiści coś wymyślą.
P.K.: Dziękuję za wywiad i do
zobaczenia na kolejnej tego typu akcji.
A.B.:
Również
dziękuję.

Jubileusz

Po jubileuszu
Dnia 7 czerwca 2014 roku w naszym liceum odbył się zjazd absolwentów z okazji 90lecia szkoły.
Pełniąc dyżur w sali numer 3, miałam okazję porozmawiać z osobami, które zdawały
maturę w latach 1971-1972. Każda z zapytanych osób była zadowolona ze swojego
wyboru szkoły, wszystkie osoby zapytane stwierdziły, że zdobyły dobry zawód po naszej
szkole, a w liceum zawsze panowała świetna atmosfera.
Jeden pan, który zdawał maturę w 1972 roku, stwierdził, że szkoda, iż naszą szkołę
przenoszą, bo szkoła to przede wszystkim budynek .
Z dwoma paniami , które zdawały maturę w 1972 roku, rozmawiałam ponad godzinę,
była to bardzo ciekawa rozmowa.
Panie stwierdziły, że: należy uczyć się języków obcych; kiedy one chodziły do szkoły,
mogły uczyć się angielskiego, niemieckiego, łaciny, która była wtedy za darmo oraz
francuskiego i rosyjskiego; nauczyciele zawsze byli wymagający, ale sprawiedliwie
oceniający; dla nich dużym plusem była lokalizacja szkoły ( stwierdziły, że szkoła to jest
też budynek).
Były bardzo zadowolone z organizacji uroczystości, jakimi są lecia szkoły.
Jedna z pań stwierdziła, że nie dobre jest to, iż po pierwszym roku wypada nam tak wiele
przedmiotów. Każdy powinien się rozwijać w każdej dziedzinie, bo to nam ułatwi
dorosłe życie.
Obie panie uznały, że nauczyciele i uczniowie nawzajem się kiedyś uzupełniali. Gdy
przyszedł ktoś na zastępstwo z innej szkoły, to już nie była ta sama atmosfera.
Bardzo miło spędziłam czas w towarzystwie absolwentów. Dzięki temu można z innej
perspektywy spojrzeć na naszą szkołę.
Joanna Pajkert
Podsumowanie reportera
Na początku chciałam podziękować mojej wspaniałej klasie 2f za pomoc przy
przełożeniu wywiadów z formy werbalnej na formę pisaną. Kochani bez Was, nie
dałabym rady! To dzięki Wam, egzemplarz ten mógł się ukazać.
Na szczególną wdzięczność zasługuje również opiekunka gazetki szkolnej- pani Profesor
Hanna Posadzy-Tomczak, która zawsze dokonuje korekty i pilnuje, by wszystko było
tak jak należy. To dzięki niej możemy współtworzyć szkolną kronikę. Dzięki jej
zaangażowaniu, poświeceniu swojego czasu i pracy pamięć o szkolnych wydarzeniach
jest zachowania, utrwalana.
Dziękuję również wszystkim absolwentom, którzy zgodzili się ze mną porozmawiać ,
szczególnie dziękuję też Dyrektorowi i Nauczycielom , którzy udzielili mi wywiadu.
Dzięki temu, cel , który sobie wyznaczyłam został zrealizowany Chciałam bowiem,
stworzyć swoisty obraz naszej szkoły na przestrzeni lat. Spisać, jak prze dziesięciolecia
Ósemka się zmieniała, co jest dla niej charakterystyczne, co ją definiuje. Po
przeprowadzeniu wielu rozmów, przeanalizowaniu ich, można by wyciągnąć wniosek, że
Ósemka zawsze była i jest szkołą o wysokim poziomie nauczania, wymagającą,
zmuszająca do pracy. Ale co ważniejsze,co z wszystkich rozmów wynikało, że cechą
nie zmienną od lat jest to, że VIII LO to nie tylko tradycja, budynek, ukierunkowanie na
przedmioty ścisłe- Ósemka to przede wszystkim ludzie. Ludzie niezwykli, mądrzy,
dobrzy, otwarci, uzdolnieni. Cała społeczność szkoły, jej nauczyciele, uczniowie,
pracownicy przez wszystkie dziesięciolecia tworzyli to co nazywamy VIII LO im.
Adama Mickiewicza. Ósemka to ludzie. ÓSEMKA TO MY!
Aleksandra Sobiech
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