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ILiceum Ogólnokształ-
cące im. Marii Skło-
dowskiej-Curie to szkoła  
z 70-letnią   tradycją. Roz-

poczęła ona swą  działalność  1 
października 1945 roku. Zaję-
cia odbywały się początkowo  
w sześciu salach gmachu przy 
ulicy Sikorskiego 73 w Pile, 
gdzie obecnie znajduje się 
Technikum Gastronomiczne.  
Powstały cztery klasy gimna-
zjalne, dwie licealne oraz  klasy 
dla pracujących.  Pierwszymi 
nauczycielami byli: Zofia Brosz-
czyk – nauczycielka języka pol-
skiego, Robert Rennert – nau-
czyciel matematyki, fizyki i che-
mii, Serafina Jocz – nauczyciel-
ka historii i języka francuskie-

przedmiotowych i wybitnych 
sportowców. Zdecydowana 
większość kontynuowała nau-
kę na wymarzonych kierun-
kach studiów. O wielu z nich 
można usłyszeć w Polsce jako 
o wybitnych naukowcach, 
pisarzach, sportowcach, arty-
stach. Życzliwość (czasem 
głęboko skrywana) i dbałość o 
dobro ucznia (nawet wbrew 
jego woli) były od początku 
drogowskazem w pracy szko-
ły.  Dyrektor Paweł Jarczak 
stara się, by nasze liceum było 
miejscem, gdzie spędza się 
miło, ciekawie i mądrze czas. 
Gdzie każdy, oprócz gruntow-
nego wychowania i wykształ-
cenia, znajdzie swoje miejsce, 
sposobność rozwijania zainte-
resowań. W tych działaniach 
wspierany jest przez wicedy-
rektorów: Marię Tobołę i 
Ryszarda Salwę. Na solidnych 
fundamentach tradycji, budo-
wana jest współczesna szkoła 
XXI wieku. Nie jest to sztuką 
łatwą ani małą. Strumień histo-
rii płynie dalej. Zmienia się 
współczesna  kultura, zmienia-
ją się czasy, ale „liceum na 
Pola” wciąż jest najbardziej 
rozpoznawalną szkołą średnią 
naszego miasta.
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go, Zofia Dowgird – nauczy-
cielka biologii i geografii, o. 
Ireneusz Nowak – ks. prefekt 
i nauczyciel łaciny, dyr. Jan 
Chociej, który był także nau-
czycielem łaciny i historii. W 
roku szkolnym 1946/47 do 
grona nauczycieli dołączyli: 
Tadeusz Mikolaszek – nauczy-
ciel języka polskiego, Jerzy 
Kossowski – nauczyciel mate-
matyki , Stefan Musioł – nau-
czyciel śpiewu i robót ręcz-
nych.
W sierpniu 1948 roku Pań-
stwowe Gimnazjum i Liceum 
przeprowadziło się do wła-
snego budynku przy ulicy 
Wincentego Pola 11. Od ro-
ku szkolnego 1948/49 zmie-
niono nazwę szkoły na Pań-
stwową Szkołę Ogólnokształ-
cącą stopnia podstawowego i 
licealnego. W roku 1957 r. 
decyzją ministra oświaty na-
stępuje kolejna zmiana nazwy 
i przez następne kilkadziesiąt 
lat nazwa szkoły brzmi: Li-
ceum Ogólnokształcące w 
Pile. W setną rocznicę uro-
dzin patronki, w listopadzie 

1967 roku, szkoła otrzymała 
imię Marii Skłodowskiej –
Curie. Słowa: „Trzeba wie-
rzyć, że jest się do czegoś 
zdolnym i osiągnąć to za 
wszelką cenę. Trzeba mieć 
wytrwałość i wiarę w siebie” 
umieszczone pod popiersiem 
uczonej, stają się mottem 
naszego liceum.
We wrześniu 2002 r. w 
związku z reorganizacją syste-
mu oświatowego 4-letnie 
licea przekształcono w 3-
letnie  na podbudowie gimna-
zjum. Wtedy też LO przy 
Pola otrzymuje nową nazwę: 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Skłodowskiej-Curie.

I Liceum Ogólnokształcące  
jest najdłużej istniejącym li-
ceum w Pile, znanym z bar-
dzo dobrego poziomu nau-
czania oraz wysokich wyma-
gań stawianych zarówno ucz-
niom, jak i nauczycielom. W 
ciągu siedemdziesięciu lat 
mury szkoły opuściło tysiące 
maturzystów, a wśród nich 
kilkuset uczestników olimpiad 
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Jerzy Kossowski jest jednym z 
tych nauczycieli, których się 
pamięta. Świetny matematyk i  

wyjątkowa osobowość. Wspo-
mnienie jednego z absolwentów 
naszej szkoły, ucznia profesora 
Kossowskiego, pokazuje nam uła-
mek dawnej rzeczywistości, tego, 
jak „drzewiej w szkole bywało”…

Każda lekcja była wielką przy-
godą, nikt nigdy nie powiedział, że nie 
lubi matematyki. Profesor upiększał 
lekcje anegdotami, jak również wspo-
mnieniami z dawnych dziejów szkoły.  
Zajęcia zawsze były ciekawe, a my 
uważnie słuchaliśmy. 
Na początku lekcji, zaraz po wejściu do 
klasy, miał zwyczaj rzucania swojej dużej 
skórzanej torby, w której przechowy-

Jerzy KossowskiJerzy Kossowski
ZAWÓD ZAWÓD –– NAUCZYCEL NAUCZYCEL w LO na Pola od 1946 do 1979 rokuw LO na Pola od 1946 do 1979 roku

wał  „wszystko”.  Znajdował się tam 
zapas kątomierzy, jak również słynny 
cyrkiel.  Torba, o której mowa, w za-
leżności od tego jak upadła na podłogę, 
warunkowała nasze losy na lekcji.  Jeśli 
upadła zamkami na dół, był to sądny 
dzień dla nas. Zwiastowało to nic inne-
go jak kartkówkę, trwającą dziesięć, 
piętnaście minut. 
Profesor miał swój jedyny i wyjątkowy 
system oceniania, my również go do-
świadczyliśmy. 
Polegał on na stosowaniu specyficznej 
skali ocen. W repertuarze oceniania 
były znaki: „O” jak i „U” . „O”- uczeń 
nie potrafi nic; „U”- pół zera, uczeń 
ubogi umysłem. Lecz tak naprawdę 
nikt nie zasługiwał na literę „U”, i my o 
tym wiedzieliśmy. Mieliśmy do siebie 
wzajemny szacunek i zaufanie. Były też 
„tróje z kometą” - tj. trzy minusy, 
„tróje z gwiazdą”- tj. minusy wkoło.
Profesor Jerzy Kossowski  był nauczy-
cielem, który swoją postawą i emocjo-
nalnym związkiem z nami doprowadził 
do tego, że matematyka była dla nas 
wielką przygodą, która trwała cztery 
lata.
Profesor słusznie zyskał przydomek 

Ktokolwiek, kiedykolwiek pró-
bował dostać się na medycynę 
– kierunek lekarski wie, że jest 
to bardzo trudne. Wyniki eg-

zaminu maturalnego (zazwyczaj z biologii 
i chemii) powinny oscylować wokół 90%. 
Tym bardziej może budzić podziw fakt, 
że nasza tegoroczna absolwentka, Mal-
wina Malinowska, dostała się na Uni-

w e r s y t e t 
Medyczny im. 
Karola Mar-
cinkowskiego 
w Poznaniu i 
zajęła I miej-
sce na liście 
rankingowej. 
To znaczy, że 
była najlepszą 

z najlepszych.
Malwina jest osobą bardzo zdolną i pra-
cowitą. Jeszcze zanim przyszła do LO na 
Pola odnosiła znaczące sukcesy.
Naukę w naszej szkole  zakończyła spek-
takularnym osiągnięciem – została laure-
atką  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i 
fnalistką Olimpiady Biologicznej.

ANATOMIA SUKCESUANATOMIA SUKCESU
Pani Daria Paluchowska-Prochot  
(nauczycielka biologii) pamięta licealne 
„początki” sukcesów Malwiny. Zdawa-
ła sobie sprawę, że takiego talentu nie 
można zmarnować. Starała się dawać 
Malwinie jak najlepsze pod względem 
merytorycznym wsparcie.  Były to nie-
samowite trzy lata i na pewno nie zapo-
mnę Malwiny do końca mojej kariery 
nauczycielskiej,  jest marzeniem każdego 
nauczyciela – wspomina. Życzę Malwi-
nie, aby była takim lekarzem, jaką była 
uczennicą – czyli wyjątkowym.

Jak Malwina wspomina  lata spędzone 
w naszej szkole?

Ogólniak na Pola wybrałam, ponieważ 
słyszałam o nim bardzo wiele dobrych 
opinii od znajomych, nauczycieli i rodzi-
ców. Jeszcze będąc w gimnazjum po-
strzegałam go jako szkołę z tradycją, w 
której można świetnie przygotować się do 
matury i potem dostać na wymarzone 
studia. I teraz, po 3 latach nauki w mu-
rach tej szkoły, mogę z czystym sercem 
potwierdzić te opinie. Jest to szkoła o 

bardzo wysokim poziomie nauczania, w 
której pracują dobrze wykwalifikowani, ale 
jednocześnie otwarci na uczniów, wyrozu-
miali i gotowi do pomocy nauczyciele, z 
którymi zawsze można bez problemu się 
porozumieć. Na lekcje przychodziłam z 
przyjemnością i bez stresu. Wiadomo, że 
trzeba było być zawsze na nie przygoto-
wanym, ale o to właśnie chodzi - systema-
tyczna nauka, która jest tutaj bardzo waż-
na, owocuje potem dużo lepszymi wynika-
mi na maturze. Jednak liceum na Pola to 
nie tylko nauka. Uważam, że jest to szko-
ła, w której można rozwijać swoje pasje w 
najróżniejszych dziedzinach, po prostu 
rozwinąć skrzydła. Tutaj też poznałam 
świetnych ludzi. Bardzo mile wspominam 
też różnorodne szkolne imprezy. Spędzi-
łam w tej szkole wspaniałe trzy lata, które, 
choć były czasem wytężonej pracy, to jed-
nak były pełne radości. Muszę przyznać, 
że chętnie spędziłabym tutaj jeszcze kolej-
ne tyle. I z pewnością będę tęsknić za 
niepowtarzalnym klimatem tej szkoły, 
którego nie można opisać - trzeba prze-
żyć.

Skarlet

„Cyrkiel”, sprawdzaliśmy to wielokrot-
nie. To było tak -profesor stawał przy 
tablicy, wyciągał ramię i takim zamaszy-
stym ruchem kreślił okrąg i rzeczywiście  
był to idealny okrąg. 

Jerzy Jasiński 
Matura 1967r.

Z okazji 70-lecia szkoły  podjęto decyzję o 
odsłonięciu tablicy pamiątkowej,  poświęco-
nej Jerzemu Kossowskiemu – wyjątkowemu 
nauczycielowi : matematyki, fizyki, astrono-
mii, chemii i łaciny. 
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Wbrew pozorom nasza szkoła 
ma już trochę lat. Z racji 
tego, że mamy okazję ob-

chodzić 70 -lecie ILO im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Pile, warto wspomnieć o 
tym, że to szkoła z tradycją, do której 
uczęszczali i uczęszczają uczniowie z 
pokolenia na pokolenie. Z pewnością, 
jeśli popytalibyście nieco w waszych 
rodzinach, znaleźlibyście osoby, które 
chodziły do „ogólniaka na Pola”. Jest 
wiele przykładów, kiedy to dzieci szły w 
ślady rodziców, bądź siostry czy brata 
wybierając nasze liceum. Jednym z nich 
jest rodzeństwo Solarskich. Dwóch bra-
ci i młodsza siostra. Cała ich trójka jest 
uzdolniona matematycznie. Najstarszy z 
nich to Krzysztof. „Zawsze siedział w 
pierwszej ławce i zadawał wiele pytań, 
widziałem w nim prawdziwego matema-
tyka”- wspomina pan Sławomir Zgliński.  
Jego nauczycielka języka polskiego - p. 
Joanna Baczkowska mówi, że Krzysiek 
nie uczył się dla osiągnięcia dobrych 
ocen, chciał rozwijać swoją wiedzę. Czę-
sto się spóźniał i nie pilnował terminów, 
lecz zawsze aktywnie uczestniczył w 
lekcjach, był bardzo dociekliwy. Cieszył 
się zaufaniem wśród kolegów z klasy, 
chcących mu dorównać. Okazał się bar-
dzo wszechstronny. Talent do przed-
miotów ścisłych łączył z działalnością 
kulturalną. Przez trzy lata pracował w 
Teatrze na Pola, grając we wszystkich 
premierach. Był członkiem zespołu, któ-
ry zajął 1. miejsce w IX edycji konkursu 
Język Angielski na Scenie Gold Town Dra-
ma Competition zorganizowanego przez 
Nauczycielskie Kolegium Języków Ob-
cych w Złotowie. W 2011 r. zajął 10. 
miejsce w Wielkopolskim  Konkursie  
Matematycznym  „Supermatematyk”, 
którego finał rozegrany został w Pozna-
niu , a w 2012 r. wziął udział w XXVI 
Międzynarodowych Mistrzostwach w 

Klan SolarskichKlan Solarskich
Grach Matematycznych i Logicznych i 
wywalczył 14. miejsce w finale krajo-
wym.
Drugi z braci to Marcin Solarski. Te-
goroczny maturzysta i absolwent na-
szej szkoły. Podobnie jak jego brat, 
uczęszczał do klasy o profilu matema-
tyczno - fizycznym.  Zapytany o to, 
dlaczego wybrał tę szkołę odpowie-
dział, że wszyscy wokół niego mówili, 
że na Pola jest wysoki poziom mate-
matyki, która już od najmłodszych lat 
była jego pasją, a także fakt, że jego 
brat chodził do tej szkoły,  pomógł mu 
podjąć decyzję. Jednym z jego pozy-
tywnych wspomnień jest osoba pani 
Barbary Ładzińskiej. „Wiele zawdzię-
czam mojej wychowawczyni. Nie tylko 
jeżeli chodzi o fizykę, ale też o jej tro-
skę pod względem wychowawczym. 
Zawsze starała się zachęcić nas do 
myślenia na temat otaczającego nas 
świata. Nie bała się wyrażać własnych 
opinii na różne tematy i jestem jej za 
to naprawdę wdzięczny.” Poza tym 
osobą, która utkwi mu w pamięci jest 
nauczyciel matematyki - pan Jerzy Ry-
barczyk. Marcinowi, jak sam mówi, 
początkowo ciężko było się przysto-
sować do sposobu nauczania matema-
tyka. Teraz wie, że pan Rybarczyk 
zrobił dla niego bardzo wiele i dzięki 
jego naukom lepiej poradzi sobie na 
studiach. Marcin posiada szerokie 
spektrum zainteresowań i osiągnięć: 
od IX miejsca w XXIX Międzynarodo-
wych Mistrzostwach w Grach Mate-
matycznych i Logicznych w Paryżu, 
przez 1. miejsce w Finale Powiatowym 
Wielkopolskiego Konkursu Matema-
tycznego "SUPERMATEMATYK" i 
Bardzo Dobry Wynik w Międzynaro-
dowym Konkursie KANGUR MATE-
MATYCZNY, po tytuł Finalisty XXV 
Olimpiady Teologii Katolickiej, 1. 

miejsce w Licealiadzie Rejonowej w 
Piłce Siatkowej, 2. miejsce w VI Konkur-
sie Języka Angielskiego oraz Kultury 
Krajów Anglojęzycznych. Mimo tak licz-
nych osiągnięć z dziedziny matematyki 
zdecydował się podjąć studia na kierun-
ku - fizyka. Obecnie jest już studentem 
Uniwersytetu Warszawskiego. Swój 
wybór tłumaczy tym, że matematyka w 
jego odczuciu jest nauką samą dla siebie, 
bardziej abstrakcyjną. Natomiast fizyka 
jest głęboko osadzona w rzeczywistości. 

Najmłodsza z rodzeństwa to Dorota 
Solarska. Rozpoczęła naukę  w naszym 
liceum dopiero w tym roku szkolnym, 
więc jest na starcie swojej przygody z tą 
szkołą. Na swoim koncie ma również 
osiągnięcia matematyczne, dlatego wy-
brała profil matematyczno-fizyczny. 
Zbieg okoliczności sprawił, że jest pod 
skrzydłami pani Ładzińskiej, jak jej star-
szy brat Marcin. 

Rodzina Solarskich jest tylko jednym 
z wielu przykładów, kiedy to realizowa-
ny jest obyczaj uczęszczania do I LO. 
To właśnie m.in. takie „klany” – choć 
nie zawsze utytułowane (bo nie tylko o 
spektakularne sukcesy tu chodzi), ale z 
osobowością - tworzyły i tworzą histo-
rię naszej szkoły, wpływają na  unikalną 
jej atmosferę.                                                                                                    

Marika i Sara

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile - 2015 rok 
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Szkoła - jedno z najważniejszych 
doświadczeń w naszym życiu. To 
tu po raz pierwszy jesteśmy oce-

niani i wystawiani na wiele prób. Zawią-
zujemy w niej pierwsze przyjaźnie i wal-
czymy o swoje. Rozwijamy swoje pasje, 
kreatywność, psujemy krew nauczycie-
lom i lądujemy na dywanikach. Każdy z 
nas ma całkiem inne spojrzenie na szko-
łę i inne wspomnienia. Zapytałam kilku 
absolwentek I LO o ich najciekawsze 
wspomnienia z czasów szkolnych. Oto 
kilka z nich.

"I LO to była katorga. Wstawałam rano 
i wymyślałam sobie jakąś chorobę, by 
tam nie iść. Jednak moja mama nigdy nie 
wierzyła mi w moje urojone choroby. 
Jedyną rzeczą, która mnie tam trzymała 
to wspaniali przyjaciele i jeszcze lepsza 
atmosfera."

Matura 1990

"Liceum było ciekawym i niezwykle sza-

"Fajne z Wincentego Pola idą w świat dziewczyny""Fajne z Wincentego Pola idą w świat dziewczyny"
lonym czasem. Ale najciekawszym, a 
zarazem najbardziej wstydliwym wspo-
mnieniem jest dzień wagarowicza. Ra-
zem z kolegami z klasy poszliśmy "na 
rury" i świętowaliśmy ten dzień w to-
warzystwie wina. Ciekawa jestem, czy 
aktualne roczniki też znają to miejsce. 
Bardzo chciałabym wrócić do tych 
czasów."

Matura1998

"Nigdy nie lubiłam fizyki. Jednak to się 
zmieniło, gdy poznałam prof. Ładziń-
ską. Każdy chodził na jej lekcje chętnie. 
Cała moja klasa była zgodna, że ten 
przedmiot powinien nazywać się fizyka 
i społeczeństwo... Ile ja bym dała za to, 
by znów zasiąść w szkolnej ławie."

Matura 2013

"Pamiętam, jak pewnego dnia mieliśmy 
kartkówkę z języka polskiego. Każdy 

(bez wyjątku) zrzynał, ja oczywiście tak-
że. W pewnym momencie koledze z 
ławki ściąga spadła centralnie pod moje 
krzesło. Dostałam ochrzan roku od 
nauczyciela i zyskałam nową ksywę -
Ściągara."

Matura 1989

"Kiedyś zrobiłam sobie ściągi na matmę. 
Zadowolona, że zdam klasówkę perfek-
cyjnie, poszłam do szkoły. Pomoce nau-
kowe miałam schowane w piórniku. 
Okazało się jednak, że literki były tak 
małe, że nie mogłam nic przeczytać. 
Próbowałam cokolwiek odszyfrować, 
wpatrywałam się w karteczki, aż nagle 
usłyszałam głos profesora: "O! Jedna 
porządna. Ściągi ma tak małe, że sama 
nie umie przeczytać, oto jest przykład!". 
Zrobiłam się czerwona jak burak i z 
wielkim trudem próbowałam rozwiązy-
wać zadania sama. Na marne."

Matura 2000

Klaudia Sommerfeld

1 Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

1,2,3  - 1931 rok
4        - 1938 rok
5        - 1975 rok 
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http://pila.fotopolska.eu/Pila/b3757,I_Liceum_Ogolnoksztalcace_im_Marii_Sklodowskiej-Curie.html
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-Człowiek z Piły, 30 lat na scenie, 
kariera, wspomnienia, ILO, jak to 
jest?
-30 lat na scenie to 30 lat. Nie więcej ani 
mniej. W sumie, to już 31 lat. Na po-
czątku było ciężko, a teraz jest fajnie, w 
dużym skrócie. A jeśli chodzi o liceum, 
to tam się wszystko zaczęło…w mojej 
głowie przede wszystkim.
-Skąd ten pomysł?
-Pojechałem do Jarocina. Pojechałem 
jako normals, a wróciłem jako punko-
wiec. Kiedy zderzyłem się z rzeczywisto-
ścią, która panowała w ogólniaku, a 
ogólniak zawsze był pigułką tego, co się 
tu działo w Pile, utwierdziłem się w 
przekonaniu, że trzeba zostać punkiem. 
Znalazłem wtedy kolegę, zaczęliśmy jeź-
dzić na koncerty  po Polsce. Długo nie 
trzeba było czekać, a wokół nas zebrali 
się ludzie słuchający tej samej muzyki i 
się zaczęło. Słuchanie muzyki już nie 
wystarczało. Chciałem ją zacząć grać. 
-Czy widzi Pan zmiany w Pile?
-Niewiele bywam w Pile. Widziałem, że 
tu rondo przebudowali. Myślę, że Piła 
nie robiła nic, żeby skorzystać z tego, 
czym była dla Polski. Kiedyś największym 
zakładem w Pile nie był Philips, tylko 
ZNTK, a miasto odgrywało ważną rolę 
pod względem komunikacji.  Parę kaden-
cji w Pile zostało przespanych. Ostatnimi 
czasy coś się rusza, jest nowy prezydent, 
więc pewnie jeszcze mu się chce.  I tego 
trzeba się trzymać.
-A jak zmieniła się mentalność lu-
dzi?
-Nie wiem, Widuję się tylko z kolegami 
z pracy. Nie chodzę po knajpach.
-…A szkoda.
-Nie, nie, nie…Był czas, że chodziłem. 
Co miałem przejść, to przeszedłem.
-Jak wspomina Pan czasy liceum?
-Szczerze? Czas w ogólniaku był najfatal-
niejszym momentem w moim życiu. 
Strasznie nie podobało mi się w tej szko-
le. Spora trauma była z tym związana… 
Wiesz, my uczyliśmy się wtedy, gdy 
wprowadzono stan wojenny. W Pile 
było dużo wojska. Nastroje w klasie były 
inne, niż w reszcie kraju. Czułem, że coś 
jest nie tak.  Wśród swoich kolegów 
czułem się jak smarkacz. Oni już myśleli 
nad tym, co chcą robić w przyszłości, a 
mi się chciało dokazywać.  W liceum na 
Pola byli wspaniali pedagodzy, ale byli już 
i tacy, którzy byli bardzo nieciekawymi 
ludźmi, jako ludzie, już nie nauczyciele. 
To w konfrontacji z sytuacją społeczno-

Krzysztof „Grabaż” Grabowski Krzysztof „Grabaż” Grabowski – od trzydziestu lat obecny na scenie. 
Lider zespołu Strachy na Lachy i Pidżamy Porno. Na swoim koncie ma 15 płyt, a wszystko 
zaczęło się w Pile. W wywiadzie dla POLON-u mówi: „Zawsze chciałem zagrać na Pola”

polityczną w kraju rodziło jakieś absur-
dy, z którymi ja się nie potrafiłem po-
godzić. Myślę, że dzień, w którym opu-
ściłem liceum był wielkim  świętem dla 
kadry nauczycielskiej tej szacownej 
uczelni. Odżyłem na studiach w Pozna-
niu. Jak tam pojechałem, tak tam zo-
stałem.
-Czyli zdecydowanie  nie wróciłby 
Pan do czasów licealnych?
-Nie, nie…ja nigdy nie wracam do 
tego, co było. Zawsze staram się pa-
trzeć naprzód. To samo było z podsta-
wówką,  z ogólniakiem, studiami, z 
jedną pracą, drugą pracą. Jedyny wyją-
tek zrobiłem dla Pidżamy Porno.
-Do tej pracy chce się wracać?
-Do tej? Za***cie. Jestem szczęśliwym 
człowiekiem chociaż z tego względu, 
że robię to, co lubię.
-Dlaczego wybrał Pan studiowa-
nie historii?
-Odpowiedź jest prosta. Ten rodzaj 
wiedzy najszybciej mi do głowy wcho-
dzi. Był to przedmiot, którego nie mu-
siałem się uczyć, bo ja to wiedziałem. 
Byłem człowiekiem ciekawym świata. 
To dla mnie naturalny wybór.
- Jak się Panu podobały studia?
-Moje spojrzenie na studiowanie jest 
takie, że trzeba poznać życie w tym 
czasie. Spróbować zrozumieć świat. 
Musisz się sam utrzymać, bo jak się nie 
utrzymałeś w tamtych czasach, to od 
razu szedłeś do wojska. Poznajesz no-
wych ludzi, no, dorastasz. Jesteś spusz-
czony ze smyczy. Sam w dużym mie-
ście. 
-Czyli Liceum nie zaszczepiło w 
Panu chęci studiowania historii?
-Nie, ja przede wszystkim nie chciałem 
iść do wojska, to raz, a dwa, to chcia-
łem grać w kapeli rock and rollowej.  
A na studiach już byli i pan Sta-
nilewicz i pan Czarny,  którzy 
stworzyli najsłynniejszą kapelę 
ogólniakową, grupa nazywała się 
Sedes. Kiedyś do nich podsze-
dłem i powiedziałem, że potrze-
bują fajnego wokalisty i lidera. I 
się zgodzili. Oni czekali już na 
mnie na studiach. Opowiedzieli 
mi o kilku fajnych rzeczach, któ-
re się na studiach dzieją,  nic się 
z tych rzeczy nie spełniło. Mię-
dzy innymi , wiesz, laski bez 
„stanleyów” latające po koryta-
rzach. 6 lat studiowałem i ani 
jednej laski bez „stanleya” nie 

widziałem. Może oni widzieli, mieli wię-
cej szczęścia, niż ja.
-Czy dyrekcja i pedagodzy szkoły 
zgadzali się na koncerty organizo-
wane w szkole?
-Było ciężko. Bali się kuratorium, partii, 
wojska, policji. Generalnie ciało pedago-
giczne to był jeden wielki kłębek stra-
chu.  Uważam, że szkoła to jest miejsce  
do nauki, a to, co się dzieje poza szko-
łą… Powinny od tego być kluby, w któ-
rych zespoły ćwiczą i grają. Wtedy 
szkoła była naturalnym miejscem od 
prób, bo nie było ani jednego klubu.
-Dlaczego zgodził się Pan zagrać 
koncert na Pola?
-Zawsze chciałem tam zagrać. Kiedyś 
miałem taką okazję, ale w dzień koncer-
tu dostałem anginy. A to było w 1988 
roku, czyli w cholerę czasu temu, a taka 
okazja już się nigdy nie przydarzyła, bym 
mógł zagrać w ogólniaku. Powiem, że 
zagrałem tam dopiero, gdy zejdę ze 
sceny.
-Jaki był pan Stanilewicz za młodu?
-Był totalnym nieogarem. Wiesz, buty w 
lodówce, czy 75 kluczy, którymi próbo-
wał zamek otworzyć, żeby psa wpuścić, 
taki jest jego urok. Myślę, że jest czło-
wiekiem, który znajduje się w pięciu 
miejscach naraz i ma problem z określe-
niem tego, gdzie jest. Mimo wszystko 
jest on bardzo inteligentnym człowie-
kiem. A muzykiem był bardzo czujnym. 
Był wspaniałym gitarzystą, odnajdował 
dźwięki, jak żaden inny. I chwała mu.
-Czuje się Pan jeszcze pilaninem?
-Jestem dwumiastowym bytem. Kocham 
Poznań, a do Piły mam wielki szacunek. 
Do życia wolę Poznań, ale widzisz…w 
Pile jestem jednak często.
-Dziękujemy za wywiad. 
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trwały 8 miesięcy. Komitet orga-
nizacyjny w składzie: Maria To-
boła, Paweł Jarczak, Robert Go-

łębiewski, Jolanta Huzarewicz i Bogumiła 
Kwas, wspierany przez grono pedago-
giczne i absolwentów, przygotował 
wspaniały Zjazd Absolwentów. W sobo-
tę 1 października 60. urodziny I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skło-
dowskiej-Curie świętowało ponad 700 
osób. Przyjechali z najdalszych zakątków 
świata: profesorowie, absolwenci, pra-
cownicy administracji i przyjaciele szko-
ły. Atmosfera spotkania była niepowta-
rzalna. Najpierw uroczysta msza święta. 
Tuż po niej mecz piłki nożnej: maturzy-
ści 1980 kontra maturzyści 1981. Po 
meczu – oficjalne otwarcie zjazdu. W 
auli szkolnej wypełnionej po brzegi, 
przemówili: obecny dyrektor szkoły Pa-
weł Jarczak, dyrektor z okresu 1963-
1979 pan Józef Maszkowski, wspaniały 
pedagog i nauczyciel języka polskiego –
pani Maria Kozłowska, a w imieniu ab-
solwentów pani Teresa Kwiek-Walasiak. 
Nie zabrakło też wystąpień zaproszo-
nych gości honorowych. Całość prowa-
dziła pani wicedyrektor Maria Toboła. 
Maturzyści oraz uczniowie szkoły, pod 
kierunkiem pani Sabiny Strychowskiej, 
przygotowali koncert sentymentalny, 
który prawdziwie wzruszył wszystkich 
słuchaczy. Po koncercie uczestnicy zjaz-
du pozowali do pamiątkowego zdjęcia. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa 60 lat szkoły w fotografii, przy-
gotowana przez nauczycieli: Macieja 
Krupińskiego i Artura Stanilewicza. 
Zdjęcia na tę wystawę przygotował nasz 
absolwent – pan Andrzej Zaranek. Po 
wspólnej fotografii nastąpiły spotkania w 
klasach. Wspomnieniom, przeglądaniu 
szkolnych i klasowych kronik nie było 
końca. Uczestnicy spotkania biesiadowali 
do późnych godzin nocnych.

Pani Maria Kozłowska przemawia 
w imieniu profesorów seniorów

Dyrektor Paweł Jarczak wraz z poprzednimi dyrektorami 

Koncert galowy. Uroczystość prowa-
dzi p. wicedyrektor Maria Toboła

Powitanie byłych dyrektorów: p. Józefa Maszkowskiego, p. Zygmunta Knapika 
i p. Haliny Górznej

Były dyrektor  p. Józef Maszkowski

Były dyrektor p. Zygmunt Knapik
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