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Non scholae, sed vitae discimus.
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Seneka Młodszy

„Urodziłam się po to, by kochać ludzi”
Rozmowa z Panią Wioletą Kurtiak – Dyrektorem V LO w Słupsku
Dwudziesta piąta rocznica
istnienia szkoły skłania do
refleksji i zadumy nad minionym czasem. Poprosiliśmy
panią Dyrektor Wioletę Kurtiak o podzielenie się z nami
swoimi wspomnieniami
i przemyśleniami.
Jak długo jest Pani dyrektorem
naszej szkoły?
Wicedyrektorem zosta ł a m
w grudniu 2007 r., a dyrektorem
w marcu 2011 r.
Co zmieniło się w trakcie Pani
kadencji na przestrzeni ostatnich lat?
Najważniejszym wydarzeniem
było przeniesienie szkoły z budynku przy ul. Krzywoustego
na ul. Deotymy. To były dla nas
trudne czasy.
A jak według Pani zmieniła się
nasza szkoła w ciągu ostatnich
25 lat? Wiemy już, że zmieniliśmy budynek, a czy zmieniło
się coś w jej funkcjonowaniu?
Często jestem pytana o zmiany,
a ja odnoszę wrażenie, że my ciągle pracujemy podobnie, sprawdzonymi metodami. Pytania
o zmiany trochę mnie niepokoją,
chociaż wiadomo, że życie polega na ciągłych zmianach. Zazwyczaj staramy się zachować tę ciągłość i kontynuujemy to, co jest
dobre. Na pewno dużo się zmieniło na przestrzeni lat. Przede
wszystkim młodzież jest inna.
Tego nie da się ukryć. Zawsze
pochylamy się nad młodzieżą.
Jest ona dla nas bardzo ważna
i to jest ten niezmienny punkt,
który pozwala nam przejść przez
wszystkie zmiany.

Wielu uczniów zastanawia się,
czy była jakaś konkretna przyczyna zmiany budynku szkoły.
Czy mogłaby Pani coś opowiedzieć o przeprowadzce?
Przenieśliśmy się, ponieważ
władze samorządowe uznały, że
szkoła, która tutaj się znajdowała, czyli Gimnazjum nr 1, nie
powinna już funkcjonować ze
względu na małą ilość młodzieży
w tym rejonie. Zaczęto myśleć,
która ze szkół w Słupsku ma
najsłabszą bazę lokalową i którą

należałoby przenieść do budynku przy ul. Deotymy. Wybrano
nas. Obawialiśmy się tej zmiany.
Byliśmy przywiązani do poprzedniej lokalizacji na ul. Krzywoustego. Budynek znajdował
się na uboczu, co wydawało się
plusem, niedaleko dworca PKP
i PKS. To podobało się wszystkim
uczniom. Gdy młodzież usłyszała o „przeprowadzce”, zrobiło
się duże poruszenie. Uczniowie
obawiali się, czy odnajdą się
w nowym miejscu. Podobnie
zareagowali nauczyciele. Doszło
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więc do spotkania w szkole Prezydenta Słupska oraz Dyrektora
Wydziału Oświaty z kadrą V LO.
W wyniku dyskusji uzyskaliśmy
zapewnienie, że władze miasta
zrobią wszystko, co w ich mocy,
żebyśmy byli usatysfakcjonowani. Zaczęłam analizować, co
będzie dla nas korzystniejsze.
Stwierdziłam, że proponowany
obiekt będzie wygodniejszy,
ponieważ w nowym budynku jest więcej sal lekcyjnych.
W poprzedniej szkole mieliśmy
problem z ułożeniem planu ze
względu na niewystarczającą
ilość gabinetów. Wciąż pojawiały się pytania na temat korzyści
wynikających z przenosin.
A jak nauczyciele podeszli do
sprawy?
Nasi nauczyciele w końcu dali
się przekonać, że to jest dobre
rozwiązanie. Jestem im wdzięczna za zaangażowanie w przeprowadzkę i pomoc w zagospodarowaniu budynku. Już w trakcie
przenosin upewniliśmy się, że
to będzie lepszy obiekt. Każdy
nauczyciel w końcu mógł mieć
swój gabinet.
Młodzież również przekonała
się do zmiany?
Uczniowie bardzo emocjonalnie
zareagowali na zmianę lokalizacji szkoły. Zwłaszcza ci najstarsi,
którzy byli w trzeciej klasie.
Buntowali się?
Był pewien incydent,
utkwił nam w pamięci.

który

Pod koniec września otrzymałam telefon z informacją, że na
starym budynku (który był już
siedzibą innej placówki) znajduje się tablica naszej szkoły.
Okazało się, że nasi uczniowie
klasy trzeciej cichutko, pod
osłoną nocy, zdjęli tablicę z budynku na Deotymy i zanieśli ją
z powrotem w ramach protestu.
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Gdy jakiś czas później przyszli
do mnie już jako absolwenci,
przyznali się, kto to był. Dziwili
się, że ostro nie zareagowaliśmy,
ale ja uznałam to po prostu za
żart wynikający z przywiązania
do tamtego obiektu, a nie za
dewastację lub wandalizm. Nie
wzywaliśmy policji, ponieważ
wiedzieliśmy, że jest im żal dawnego miejsca. Z czasem wszyscy
uczniowie byli już zadowoleni
z nowego budynku i nie było
żadnych przykrych incydentów.
Co daje Pani najwięcej satysfakcji w pracy dyrektora
szkoły?
Najwięcej satysfakcji dostarczają mi zadowoleni uczniowie.
Czasem zastanawiam się, czy
spełniamy ich oczekiwania. Czy
nauczanie jest na wystarczająco
wysokim poziomie? Czy nie prowadzimy zbyt wielu innych dodatkowych zajęć? Co wpływa na
poziom zadowolenia ucznia? Ale
znam naszych uczniów i wiem,
że to są mądrzy ludzie, którzy
doskonale potrafią wyważyć,
w jakim stopniu mogą angażować się w dodatkowe aktywności, a ile czasu muszą poświęcić,
by wypełnić swoje podstawowe
obowiązki związane z lekcjami.
To jest przepiękne i za to kocham
naszą młodzież.
A jakie ma Pani motto życiowe?
Od wielu lat wyszukuję ważne
i piękne cytaty z poezji Zbigniewa Herberta i traktuję je jako
drogowskaz zarówno w pracy,
jak i w życiu prywatnym. Urodziłam się po to, by kochać ludzi
i im służyć.
Jaki zawód chciała Pani wykonywać, gdy była w naszym
wieku?
Byłam umysłem ścisłym. Uwielbiałam matematykę i fizykę
głównie dlatego, że nie musia-

łam się uczyć z tych przedmiotów, bo po prostu je rozumiałam.
Studiowałam budownictwo na
politechnice. Pracę zawodową
rozpoczęłam jako inżynier budowy. To nie były łatwe lata.
Później pojawiła się propozycja
przejścia do szkoły. To właśnie
tam poczułam się dobrze i odnalazłam siebie. Czasami mimo
planów w młodym wieku, życie
nas zaskakuje i przynosi zupełnie coś innego. Ważne, by
znaleźć takie miejsce dla siebie,
w którym wykonuje się pracę
każdego dnia z radością.
Bardzo ładnie to Pani ujęła.
Czego życzy Pani pracownikom i uczniom naszej szkoły
w roku jubileuszowym?
Pierwszy dyrektor mówił, że
szkoła nie jest po to, by się ścigać z innymi i nieważne jest,
jakie miejsce mamy w rankingu,
tylko ważne jest to, by uczniowie
byli zadowoleni z jakości pracy
w naszej szkole. I tego właśnie
życzę, żeby nauczyciele umieli
odczytywać potrzeby uczniów,
żeby potrafili się zmieniać wobec zmieniającej się młodzieży
i żebyśmy w dalszym ciągu
mogli wspólnie pracować tak,
by każdy był z tego zadowolony.
To jest dla mnie najważniejsze
i tego wszystkim życzę.
Rozmawiała:
Wiktoria Jelonek

Budynek V LO przy ul. Bolesława Krzywoustego 6, 2010 r.

Historia V Liceum Ogólnokształcącego
im. Zbigniewa Herberta
Czerwiec 1994

20.12.2000

W Kuratorium Oświaty w Słupsku podjęto
decyzję o utworzeniu przy Zespole Szkół Zawodowych PKP w Słupsku V Liceum Ogólnokształcącego z czterema klasami pierwszymi.

Rada Miejska na wniosek Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
z inicjatywy Hanny Ignatowicz – nauczycielki
języka polskiego, nadała V LO imię Zbigniewa
Herberta.

24.08.1994
Został wydany akt założycielski szkoły publicznej, powołujący do życia z dniem 1 września
1994 r. V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku.
Funkcję dyrektora objął mgr Dariusz Kurowski, a wicedyrektora mgr Wojciech Gajewski.

23.02.2001
V LO wstąpiło do Klubu Herbertowskich Szkół.
27 – 30.04.2001
W trakcie uroczystości 40-lecia ZSZ PKP odbyło się nadanie sztandaru i imienia Zbigniewa Herberta V LO w Słupsku.

Pierwsi dyrektorzy – Dariusz Kurowski i Wojciech Gajewski

Uroczystość nadania imienia i sztandaru V LO.
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1.09.2002

23.12.2007

Rada Miejska w Słupsku nadała dotychczasowemu V LO nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w skład którego wchodziło V LO
z oddziałami integracyjnymi i Technikum Kolejowe, do którego nie dokonywano naboru.

Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora
V LO. Po przejściu na emeryturę mgra Dariusza Kurowskiego dyrektorem V LO został mgr
Wojciech Gajewski, a wicedyrektorem została
mgr inż. Wioleta Kurtiak.

1.09.2004

2.06.2009

Rada Miejska podjęła decyzję o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Słupsku. Z dniem 1 września 2004 r. w siedzibie przy ulicy Krzywoustego 6 funkcjonowała szkoła pod nazwą V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku.

Odbyło się uroczyste otwarcie boiska Orlik –
2012 przy V LO.

12-13.06.2006
Nasze liceum było organizatorem VIII Zjazdu
Klubu Herbertowskich Szkół.

Otwarcie „Orlika”.

1.03.2011
Pełniącą obowiązki dyrektora V LO została
mgr inż. Wioleta Kurtiak, w związku z wyborem na stanowisko radnego Rady Miejskiej
w Słupsku dotychczasowego dyrektora mgra
Wojciecha Gajewskiego.

VIII Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół w Słupsku.
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1.09.2011
Dyrektorem V LO została mgr inż. Wioleta
Kurtiak, a funkcję wicedyrektora objęła mgr
Urszula Hilarecka.

2.09.2013

29.09.2014

Nastąpiła zmiana lokalizacji szkoły. Z ulicy
Bolesława Krzywoustego 6 liceum zostało
przeniesione na ulicę Deotymy 15a. W V LO
odbyła się Miejska Inauguracja roku szkolnego 2013/2014.

V LO uroczyście świętowało jubileusz 20-lecia
istnienia.

Uroczysta gala w Nowym Teatrze im. Witkacego.

25.10.2017
Nasze liceum uzyskało tytuł „Szkoły z Klasą
2.0” za realizację ogólnopolskiego projektu
wdrażania rozwiązań w oparciu o potrzeby
społeczności szkolnej w obszarze „Równe
szanse”. Dodatkowo działania podejmowane
w ramach projektu zostały wyróżnione odznaczeniem „Dobra praktyka”.

Rok 2018
Odsłonięcie tablicy V LO - ulica Deotymy 15a.

Rok 2014
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdziła, że V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku jest wśród 500
najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”.

V LO ponownie znalazło się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce i w Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018
zdobyło tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.
1.09.2018
Wicedyrektorem szkoły został mgr Krzysztof
Reszka.
Rok 2019
Nasza szkoła utrzymała honorowy tytuł „Brązowej Szkoły 2019”.
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Dyrekcja V LO im. Zbigniewa Herberta
w Słupsku
Dyrektorzy:

1994-2007
mgr Dariusz Kurowski

2007–2011

od 2011

mgr Wojciech Gajewski

mgr inż. Wioleta Kurtiak

Wicedyrektorzy:
1995-2007 – mgr Wojciech Gajewski
2008-2010 – mgr inż. Wioleta Kurtiak
2011-2018 – mgr Urszula Hilarecka
2012-2013 – mgr Magdalena Chamera
od 2018 – mgr Krzysztof Reszka
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Nasza szkoła dawniej vs. dziś

Matura 1999 r.

Matura 2018 r.

Studniówka 1999 r.

Studniówka 2019 r.

Patio w V LO przy ul. Krzywoustego 6.

Patio w V LO przy ul. Deotymy 15a.

Pracownia komputerowa 1998 r.

Pracownia komputerowa 2019 r.
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Budynek tajemnic
Od 2017 roku uczniowie naszej szkoły realizowali projekt „Budynek tajemnic”, w ramach którego
zgłębiali tajemnice ponad stuletniego budynku
przy ulicy Deotymy 15a, aktualnej siedziby V LO.

autorką cyklu poematów historycznych „Polska
w pieśni”) przed 1945 rokiem, a także przejściowo
już po objęciu władzy przez Polaków, nosiła nazwę
Wełniana.

Ulica Deotymy, a właściwie Jadwigi Łuszczewskiej
(Deotyma to jej pseudonim literacki, żyła w latach
1834-1908, była poetką i powieściopisarką, m.in.

O tym, że jest to miejsce wyjątkowe, świadczy bogata historia…

Budynek szkolny przy ul. Wollmarktstrasse, początek XX w.
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1897 r.

1903 r.

Budynek z czerwonej cegły przy dawnej ulicy
Wollmarkstrasse (obecnie Deotymy 15a) został
wzniesiony w 1897 r. za rządów słupskiego burmistrza Hansa Matthesa i pełnił funkcję pierwszej
24-klasowej szkoły powszechnej.

Kroniki miasta odnotowały początek działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej, której siedzibą
stała się przybudówka przy Szkole Gminnej przy
Wollmarktstrasse.
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1939 r.

1944-1945 r.

Zamknięto Szkołę Gminną.

W budynku szkolnym męczeńską śmiercią zginęło
23 polskich dzieci.

1942 r.
W budynku mieścił się obóz przejściowy, w którym
Niemcy zgromadzili pół tysiąca Żydów ze Słupska
i okolic przed deportacją do obozu w Auschwitz.
O tych tragicznych wydarzeniach przypomina tablica, która 10 lipca 2008 r. zawisła na ścianie sali
gimnastycznej ówczesnego Gimnazjum nr 1.

Tablica pamiątkowa na budynku szkolnym.

X 1945 r.
Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 3.
1946 r.
Otrzymanie pieczęci, remont budynku.
1947 r.
Szkoła osiągnęła liczebność 730 uczniów, funkcję
kierownika (dyrektora) sprawował Z. Nieciejewski.
1961 r.
Założenie centralnego ogrzewania.
1995 r.
Przyłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Tablica pamiątkowa na budynku sali gimnastycznej.

31.03.1999 r.
Ustanowienie Gimnazjum nr 1 przy ulicy Deotymy 15a (przeniesienie SP nr 3).
1999/2000 r.
Remont budynku i założenie pierwszej pracowni
komputerowej w Słupsku.
2003/2004 r.
Zainstalowanie monitoringu.
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2013 r.

2014 r.

Przeniesienie V LO im. Zbigniewa Herberta do budynku przy ul. Deotymy 15a.

Wygaszenie
Schumana.

Gimnazjum

nr

1

im.

Roberta

V LO im. Z. Herberta w Słupsku przy ul. Deotymy 15a, 2019 r.

Ciekawostka:
Na budynku szkoły znajdują się dawne elementy
sytemu alarmowania straży pożarnej tzw. Feuermeldeanlage.
Około 1915 r. w Słupsku umieszczono kilkadziesiąt skrzynek alarmowych z przyciskiem, który po
wciśnięciu powiadamiał straż pożarną.

Opracował: Bartłomiej Perz
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Spacerem po szkole
W naszej szkole jest wiele wyjątkowych i ciekawych
miejsc i przedmiotów, o których możecie nie wiedzieć. Postanowiłem je odnaleźć i przedstawić Wam
kilka najciekawszych zakątków V LO w Słupsku.
Na początku mojej wędrówki po budynku szkoły
postanowiłem odwiedzić gabinet p. Dyrektor, Wiolety Kurtiak. Gabinet jest ładnie urządzony, wnętrze jest bardzo przestronne. Duże okna zapewniają dopływ światła, a na ścianach wiszą dyplomy
i podziękowania. Na szafkach stoją ustawione
w szeregu puchary za osiągnięcia w wielu dziedzinach: od aktorstwa aż po sport.
Następnie udałem się do piwnicy w poszukiwaniu starych, niemieckich napisów oraz ciekawych
przedmiotów. Udało mi się znaleźć aż dwa napisy
na ścianach, z czego jeden jest aktualnie ukryty
za szafkami w szatni, a drugi przy wejściu do pomieszczenia pana konserwatora. Ciekawym znaleziskiem są także stare tablice szkoły, które teraz
zdobią szkolny warsztat. Najciekawsze odkrycie
zostawiłem na koniec: okazało się, że w składziku
leżą niemieckie hełmy i radzieckie skrzynki amunicyjne, wszystko w zaskakująco dobrym stanie
mimo upływu czasu.
Ostatnim znaleziskiem jest przepiękna mozaika
przedstawiająca łódź na morzu. Kiedyś zdobiła
harcówkę, natomiast teraz podziwiać ją mogą panie woźne, ponieważ znajduje się w ich pokoju do
wypoczynku.
Jak widać, nie każda szkoła musi być nudna. Nasz
budynek ma bardzo ciekawą historię i znajduje się
w nim wiele ciekawych zakamarków, a my jesteśmy dumni, że uczęszczamy do tak niesamowitego
miejsca.
Konrad Kowalski
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Spotkania z Herbertem.
O Klubie Herbertowskich Szkół…
Obecnie 17 placówek nosi imię jednego z najsłynniejszych polskich poetów XX wieku – Zbigniewa Herberta. 18
lat temu zrzeszono wszystkie te szkoły i utworzono klub. Jak wygląda dzisiaj?

Ogólne informacje o Stowarzyszeniu
Do Klubu Herbertowskich Szkół należą nie tylko szkoły z Polski, ale i z zagranicy. Pierwszy zjazd odbył
się w Lublinie w dniach 22-23 lutego 2001 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Uczestniczyło
w nim 8 placówek.

Akt założycielski organizacji, podpisany na Zamku Królewskim, Lublin 23.02.2001 r.

Pierwszą szkołą noszącą imię Herberta było Społeczne Gimnazjum nr 1 w Krakowie działające od
1999 roku. W skład Rady Głównej Stowarzyszenia
Klub Herbertowskich Szkół wchodzą:
z P. Wojciech Kalicki – przewodniczący, dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie;
z P. Bożena Gromadzka – wiceprzewodnicząca,
dyrektor XCIX Liceum Ogólnokształcącego im.
14
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Zbigniewa Herberta z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie;
z P. Maria Jaworska – sekretarz, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta
w Słubicach;
z P. Jadwiga Jaworska – dyrektor Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta
w Trzebiatowie.

Klub ma również Radę Patronacką, w skład której wchodzą:
z Katarzyna Herbert – żona Poety

z Lubelskie Towarzystwo Naukowe

z Halina Herbert-Żebrowska – siostra Poety

z dr hab. Krzysztof Stępnik – Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej

z dr Rafał Żebrowski – siostrzeniec Poety
z Minister Edukacji Narodowej
z Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Wojewoda Lubelski

z dr hab. Jerzy Święch – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
z Piotr Kłoczowski – archiwum Zbigniewa Herberta

z Prezydent Miasta Lublina

z Leszek Elektorowicz – pisarz, prozaik

z Prezydent Miasta Słupska

z dr Eustachy Rakoczy ZP – Kraków

z Lubelski Kurator Oświaty

z Barbara Toruńczyk – Zeszyty Literackie

z Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM
w Lublinie – Ewa Dumkiewicz-Sprawka

z Janusz Wójcik – poeta, organizator Najazdu Poetów na Zamek Piastowski w Brzegu

Spotkania są organizowane co roku w różnych miastach. U nas, w Słupsku, miała miejsce jedna taka uroczystość (2006 r.). Jak wynika z relacji jednej ze szkół w Warszawie, uczestniczącej w spotkaniu Klubu,
wyjazd przebiegł „w serdecznej, rodzinnej atmosferze”.

Zjazd w Słupsku, 2006 r.

Herberton – wydanie jubileuszowe
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Cel organizacji
Celem Klubu jest integracja i wzajemna pomoc
placówek, kultywowanie dorobku literackiego
zmarłego Poety, krzewienie pozostawionych przez
niego wartości, m.in. poprzez organizację różnego
rodzaju imprez kulturalnych i konkursów.
Klub Herbertowskich Szkół co roku przyznaje zaszczytny tytuł PRIMUS INTER PARES. Uczniowie V LO, którzy otrzymali tytuł Primus Inter
Pares za wybitne osiągnięcia edukacyjne:
z 2006/2007 – Magdalena Hinc, Joanna Kałuc,
Katarzyna Kałuc

Tytuł Primus Inter Pares Martynie Skrzybalskiej
wręcza Katarzyna Herbert, 2016 r.

z 2007/2008 – Aleksandra Gargasz, Mateusz Kowalczyk, Agnieszka Moskal
z 2008/2009 – Daniel Cisek, Justyna Mularczyk,
Aleksandra Węgiel

Lista szkół – członków Klubu Herbertowskich Szkół:
1.

XCIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

z 2009/2010 – Ewelina Gaweł, Ilona Majbroda,
Alicja Metlak

2.

CV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie

4.

II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu

5.

XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

6.

V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

7.

III Liceum Ogólnokształcące w Żorach

z 2014/2015 – Maria Poźniak, Anna Poźniak,
Aleksandra Osińska

8.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych BSTO
w Bełchatowie

z 2015/2016 – Dobrosława Juralewicz, Martyna
Skrzybalska, Hanna Szczepaniak

9.

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie / Społeczna Szkoła Podstawowa nr
2 w Częstochowie

z 2010/2011 – Katarzyna Hurko, Patrycja Łuciów,
Małgorzata Pagel
z 2011/2012 – Małgorzata Sulik
z 2012/2013 – Natalia Florko, Agnieszka Krajnik
z 2013/2014 – Magdalena Chomiczewska, Jakub
Rzepiński

z 2016/2017 – Paulina Cieślak, Adrianna Cichewicz, Marta Waśków

10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie

z 2017/2018 – Marcin Kosmala, Aleksandra Kozodój, Nikola Kurczaba

11. Szkoła Podstawowa nr 3 we Wronkach

z 2018/2019 – Katarzyna Szczęsna, Jakub Marzec,
Marta Macherauch

12. Zespół Szkół Społecznych nr 1 STO w Kołobrzegu
13. Polska Szkoła Dokształcająca w Copiague
(Nowy York)
14. Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu
15. Zespół Szkół Licealnych w Słubicach
16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO”
w Siemianowicach Śląskich
17. Bursa nr 3 w Olsztynie
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Zjazdy
Spotkania Klubu odbywały się dotychczas w takich miejscach jak Warszawa, Słupsk, Lublin, Brzeg,
Częstochowa, Wrocław, Gdańsk, Kołobrzeg czy Słubice. Na zjeździe są obecni uczniowie i nauczyciele
reprezentujący daną szkołę, Rada Patronacka, a także goście specjalni (m.in. Pierwsza Dama czy prof.
Jan Miodek). Na przyjezdnych zawsze czeka moc atrakcji np. zwiedzanie miasta i szkoły, czytanie poezji
Herberta czy konkursy i zabawy. Każdy zjazd rozpoczyna poranna uroczysta Msza Święta. Oto kilka
wspomnień z minionych spotkań:

Warszawa, 2017 r.

Gdańsk, 2018 r.

Warszawa, 2011 r.

Słubice, 2011 r.

Brzeg, 2016 r.

Wrocław, 2008 r.

Siedziba Klubu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin
Tel./fax: (081) 741 37 03

Opracowała: Basia Bińkowska
Herberton – wydanie jubileuszowe

17

Zbigniew Herbert,
Patron V Liceum Ogólnokształcącego,
wciąż inspiruje do twórczych poszukiwań…

Bezimienne miasto Zbigniewa Herberta
Lwów, choć nigdy nie podany w twórczości Zbigniewa Herberta z nazwy, odgrywał w niej bardzo ważną,
wręcz mistyczną rolę. Stał się swoistym symbolem tęsknoty za domem i sielankowym dzieciństwem,
które tak szybko i gwałtownie odebrała mu wojna. Ta pogrzebana przeszłość miała towarzyszyć poecie
od pierwszego aż do ostatniego tomiku wierszy.
MYŚLAMI WE LWOWIE
Dużą część swojego życia Zbigniew Herbert poświęcił na podróże po Europie i Stanach Zjednoczonych.
Przyniosły mu one nie tylko światową sławę, ale także, parafrazując „Modlitwę Pana Cogito – podróżnika”, wiedzę o świecie pięknym i bardzo różnym. Ale to właśnie Lwów – kolebka europejskości w Polsce,
wielokulturowy Paryż Wschodu, który do końca pozostał pięknym, namacalnym dowodem patriotyzmu,
ukształtował w jeszcze młodym Herbercie najważniejsze wartości.
LWOWSKA ARKADIA
Przyszły poeta mieszkał z rodziną na Łyczakowie, będącym jedną z najciekawszych lwowskich dzielnic.
Oprócz Cmentarza Łyczakowskiego znajduje się tam także zabytkowy Kościół św. Antoniego, w którym
mały Herbert, przez mamę pieszczotliwie nazywany Beniem, przyjął chrzest.

Kościół św. Antoniego we Lwowie.
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Tablica pamiątkowa w Kościele św. Antoniego.

Od dziecka miał styczność z wyższą kulturą – czy to spacerując po uliczkach, które zachwycały ogromem wspaniałości architektonicznych, czy w domu, gdzie co wieczór ojciec chłopca, Bolesław Herbert
– legionista i obrońca Lwowa z 1918 roku – zaznajamiał go z polskimi arcydziełami, takimi jak Sienkiewiczowska Trylogia i Mickiewiczowski „Pan Tadeusz”. Te wieczory spędzone na poznawaniu przygód
Kmicica, Wołodyjowskiego i innych bohaterów rozbudziły w jego sercu ogromną miłość do literatury.
Prócz tego ojciec skrupulatnie pielęgnował w nim patriotyczną postawę, co w mieście o tak burzliwej
i wciąż żywej historii jak Lwów nie było wcale trudne. Szczególną rolę w wychowaniu chłopca miała
także jego przenajświętsza babcia Maria, z pochodzenia Ormianka, która we wspomnieniach zachowała
się jako osoba niezwykle pobożna i dobroduszna, zawsze chętna do pomocy innym. To ona stała się dla
Herberta wzorem dobrego postępowania, nauczyła wrażliwości i empatii. W późniejszych latach napisał
o niej jeden ze swoich najpiękniejszych wierszy – „Babcia” – dowód niezwykle głębokiego przywiązania
i miłości wnuka do opiekunki.
CIEŃ NAD LWOWEM
II wojna światowa zastała rodzinę Herbertów w rodzinnej Leśnej Willi w Brzuchowicach. O tragicznych
wieściach ze Lwowa wiedzieli jedynie z nasłuchów radiowych. Te chwile na zawsze zmieniły świat Zbigniewa Herberta, stały się ostatecznym końcem pięknego dzieciństwa. Jak sam powiedział w wywiadzie
Adama Michnika z 1981 roku – „przeżył to jako zawalenie się świata”.
Do przejętego przez Sowietów
Lwowa piętnastoletni Herbert
wrócił razem z rodzicami, siostrą i bratem, ale już bez ukochanej babci, która zmarła podczas
burzliwego pobytu w podmiejskiej willi. Dla rodziny, która żarliwie kultywowała patriotyzm,
życie pod okupacją było wyjątkowo bolesne. Niszczone były
wszelkie ślady polskości, żołnierze radzieccy siali terror i strach
wśród mieszkańców. Sam poeta
razem ze swoją starszą siostrą
Haliną próbował swoich sił
w pierwszych akcjach sabotażowych, przekuwając szpilkami
opony w rowerze Sowiety, który
Zbigniew Herbert z rodzeństwem w Brzuchowicach pod Lwowem.
przez jakiś czas mieszkał z nimi
pod jednym dachem. Po powtórnym wkroczeniu Niemców i zamknięciu wszystkich szkół ponadpodstawowych uczył się na tajnych
kompletach w domu. Aby wspomóc finansowo rodzinę oraz otrzymać Ausweis - dokument chroniący
przed wywózką, pracował jako karmiciel wszy w produkującym szczepionki przeciwtyfusowe Instytucie
prof. Rudolfa Weigla. W tamtym czasie wstąpił do podziemnej Armii Krajowej, wiedząc, że powrót rosyjskich wojsk oznacza kolejną okupację i jeszcze więcej cierpienia.

Herberton – wydanie jubileuszowe
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Grób rodzinny na lwowskim Cmentarzu Łyczakowskim.

POŻEGNANIE ZE LWOWEM
26 marca 1944 roku, jeszcze przed ponownym wkroczeniem Armii Czerwonej, Zbigniew Herbert wraz
z rodziną na zawsze opuścił Lwów. Mimo że poeta w ciągu swojego życia mieszkał w wielu miastach oraz
dużo podróżował po świecie, pamięć o Lwowie na zawsze pozostała żywa w jego sercu. To bezimienne
miasto, w Herbertowskich wierszach powracające jako okruchy wspomnień podmiotu, jest dowodem
niezwykle prywatnej tęsknoty za małą ojczyzną - światem beztroskich zabaw, ciepłych dni spędzonych
przy babci oraz lwowskiej historii i sztuki, które przez lata kształtowały światopogląd młodego człowieka. Zbigniew Herbert nigdy nie odważył się do niego wrócić.
W mieście kresowym do którego nie wrócę
jest taki skrzydlaty kamień lekki i ogromny
pioruny biją w ten kamień skrzydlaty
zamykam oczy aby go odpomnieć
„W mieście”
Bibliografia:
https://www.rp.pl/artykul/786939-Mlodosc-Zbigniewa-Herberta-we-Lwowie.html#paragraph4
https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/herbert-lwow-i-wiernosc
https://www.granice.pl/publicystyka/zbigniew-herbert-biografia/705/1
http://proarte.net.pl/okruchy-lirycznej-wyobrazni-zbigniewa-herberta/
„Zbigniew Herbert. Kamień, na którym mnie urodzono”, Rafał Żebrowski

Ada Kluszczyńska
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Z rozważań młodego człowieka…

Państwo Herberta
Zbigniew Herbert. Wzór? A może ideał? Każdy musi osądzić to sam. Jednak na pewno jest to symbol.
Symbol niezłomności. Symbol uporu. Człowiek, który w przeciwieństwie do niektórych osób, nie poszedł
na współpracę ani żadne ustępstwa. Pisarz ostro komentujący szarą komunistyczną rzeczywistość. Jednak przede wszystkim chodzi o jego wiersze: mocne, bezkompromisowe, smutne. Po prostu prawdziwe.
Herbert żył w czasach zarazem trudnych, jak i owocnych dla pisarza. Stalinizm, później komunizm. To
właśnie czasy „najmocniejszej komuny” odcisnęły na pisarzu ogromne piętno. Poeta walczył swoim
konserwatywnym słowem, wytykając absurdy ustroju. Jego teksty w latach osiemdziesiątych stały się
manifestem młodych. Wiersze przybliżał społeczeństwu genialny artysta, Przemysław Gintrowski. To
dzięki niemu wielu z nas zna i rozumie Herberta.
Ustrój komunistyczny upadł, to wiemy. W takim razie jak nasza wolność ma się do poglądów i tez Herberta? O jakiej rzeczywistości marzył, a jaką zastał?
Lata, kiedy formułowała się nasza wolność, były dla nas jako społeczeństwa czasami ogromnej odpowiedzialności. Wolne wybory, kształtowanie się urzędów i struktur. Przez pierwsze tygodnie czuć było
powiew świeżości, czegoś innego. Niestety po pierwszej euforii przyszedł czas zmierzenia się z prawdą.
Mimo zmian gospodarka była w katastrofalnym stanie, na półkach sklepowych brakowało towarów,
a ludzie zarabiali grosze. Było po prostu trudno. Po pięciu latach następuje coś, co dla Herberta i wielu
ludzi było nie do pomyślenia.
W 1995 roku obywatele wybierają na urząd prezydenta osobę, która przed laty zasiadała w PZPR i była
komunistycznym działaczem. Na tamte dni było to coś niewyobrażalnego. Wybraliśmy kogoś z tych
ludzi, których niedawno jednogłośnie odsunęliśmy. Jakie mechanizmy popsuły się w naszej demokracji?
Co tak naprawdę nie zadziałało? Możliwe, że po pięciu latach zachłysnęliśmy się, jako społeczeństwo,
wolnością. Oczywiście po czasie okazało się, że prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego była bardzo
dobra dla rozwoju i pozycji Polski w Europie.
Herbert mocno walczył z propagandą i robieniem wody z mózgu ludziom.

Zanim zgłosimy akces trzeba pilnie badać
kształt architektury rytm bębnów i piszczałek
Z. Herbert Potęga smaku
Herberton – wydanie jubileuszowe
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Przed 1989 rokiem jedynym oficjalnym źródłem informacji były publiczne media, a w nim osławiony
Dziennik Telewizyjny. Jak łatwo się domyślić, był on całkowicie kontrolowany przez KC. Czy dzisiaj sytuacja jest inna? Można powiedzieć, że tak. Istnieją gazety i stacje całkowicie oddane partiom politycznym,
ale są też mniej lub bardziej samodzielne. Niestety, według badania Freedom House ogólna niezależność
mediów w Polsce wypada słabo, bo zaledwie ma ocenę trzy w siedmiostopniowej skali. To pokazuje, że
czeka nas bardzo dużo pracy w tym zakresie.
W 1994 roku Herbert uważał, że w Polsce panuje neokomunizm. Było to spowodowane odwołaniem
rządu Jana Olszewskiego i brakiem ustawy dekomunizacyjnej. Na tamten czas istniało duże prawdopodobieństwo, że w organach państwowych pracuje wiele osób z poprzedniego ustroju. Dzisiaj, uważam,
że jesteśmy poza wpływami ludzi z komunistycznymi korzeniami. Polska z dużą dozą prawdopodobieństwa oczyściła się.
Podsumowując, Zbigniew Herbert marzył o silnej i niezależnej Polsce, w której panuje tradycja i wartości chrześcijańskie. Ponadto był to człowiek o niesamowitym kręgosłupie moralnym. Czy jego wizja
państwa się sprawdziła? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sam.
Hubert Segentowski

Z cyklu Ludzie Cogito – „Zbigniew Herbert - Obudź się” Jerzy Oleksiak.
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Ostatni rok z życia szkoły
SUKCESY

Magdalena Sobierajska z kl. III b
uzyskała tytuł WSPANIAŁEGO
w XXV edycji Ogólnopolskiego Samorządowego
Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych”, 2019 r.

Katarzyna Szczęsna z kl. III d
i Hubert Segentowski z kl. I b,
laureaci XXXV Międzynarodowego Konkursu
Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
im. Wandy Chotomskiej, 2019 r.

I miejsce w etapie wojewódzkim
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”;
Oliwia Bielska i Patryk Pacana z klasy III b
zakwalifikowali się do finału konkursu, 2019 r.
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Magdalena Sobierajska z kl. III b,
Katarzyna Szczęsna z kl. III d
oraz Rozalia Tłuścik z kl. I d,
laureatki konkursu „nAPisz baśń
na audiobooka”. Inicjatorem projektu jest
Duszpasterstwo Akademickie działające
przy Akademii Pomorskiej, 2019 r.

Sukcesy w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży,
2019 r. Nasi uczniowie wrócili z zawodów
lekkoatletycznych z trzema medalami:
Aleksandra Suszek - srebro w biegu na 400 m,
Małgorzata Krygier, Marcelina Łyszyk,
Adrianna Hadryś, Julia Mazgal
- brązowy medal w sztafecie 4x400 m,
Antoni Gulbiński - srebro w biegu na 1500 m.

II etap konkursu „Matematyka
w przedmiotach przyrodniczych”, 2019.
Do finału dostało się 19 uczniów.
Zwycięzcami zostali:
Arkadiusz Harmel z klasy II a,
Natalia Nadolna z klasy II d,
Patrycja Romacka z klasy II d.

Paulina Łaga z klasy III d
oraz Julia Nawacka z klasy III b
otrzymały Stypendium
Prezydenta Miasta Słupska, 2018 r.
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II edycja Turnieju Gier Logicznych
w języku angielskim, 2019 r.
Zwyciężyli uczniowie klasy I a.

Brązowy medal szkolnej reprezentacji
dziewcząt w koszykówce
w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży, 2019 r.

Srebrny medal w koszykówce chłopców
w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży, 2019 r.

Udział Hanny Dobkowskiej z kl. III b,
Marceliny Pokuć z kl. II b
i Moniki Spaczyńskiej z kl. I d
w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości
Zbigniewa Herberta „Herbertiada”
w Kołobrzegu, 2018 r.
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WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

W ramach Tygodnia Książki
odwiedziła nas grupa dzieci
z Przedszkola Miś, 2019 r.

Koncert „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Słupsku, 2019 r.

Koncert kolęd w aranżacji Michała Krawczuna,
ucznia klasy I c. Orkiestrze towarzyszyli soliści
oraz chórek V LO.
Występ w Słupskim Ośrodku Kultury w Słupsku,
w SP nr 11 oraz ZSP nr 1, 2019 r.

Działalność uczniów
w ramach szkolnego wolontariatu, 2018 r.
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Miłosz Makowski z klasy I b
i Michał Krawczun z klasy I c
wybrani do Młodzieżowej Rady Miasta, 2018 r.

Montaż słowno-muzyczny „Herbatka
z Herbertem” w Dziennym Domu Pomocy
Społecznej „Bezpieczna Przystań”, 2018 r.

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
Pauliny Łagi z kl. III d, Natalii Adamkiewicz
z kl. III c i Ringa Todorovića z kl. III c
z okazji jubileuszu 50-lecia Rady Regionalnej
FSNT NOT, 2018 r.

Paulina Łaga, Roksana Białek, Kinga Łozińska
i Ringo Todorović oraz nasza absolwentka
Wiktoria Brych wystąpili w Teatrze Nowym
w koncercie z okazji 80. urodzin
księdza prałata Jana Giriatowicza, 2018 r.
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CO SIĘ DZIEJE W SZKOLE?

Koncert Niepokonana – historia
niepodległości w pieśni i piosence,
którym uczniowie V LO uczcili
100-lecie niepodległości Ojczyzny.
Swą obecnością zaszczycili nas
przedstawiciele władz oświatowych,
Rady Miasta, Akademii Pomorskiej,
stowarzyszeń i organizacji działających
na terenie miasta, a także nauczyciele
i uczniowie, 2018 r.

Koncert „Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”,
2019 r.

Wieczór poetycki
„Herbatka z Herbertem”,
2018 r.

Dzień Patrona, 2018 r.
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Powiatowy Konkurs Recytatorski
i Poezji Śpiewanej „Podróże z Herbertem”,
organizowany przez V LO od 2015 r.

Babska szafa,
szkolna wymiana odzieży, 2019 r.

Żywa Biblioteka.
Żywymi książkami zostali goście – eksperci
w różnych dziedzinach, którzy opowiadali
o swoich pasjach, zainteresowaniach
oraz wykonywanym zawodzie, 2019 r.

Dzień Języków Obcych, 2019 r.

Herberton – wydanie jubileuszowe
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Rzym – pielgrzymka maturzystów, 2018 r.

Spotkanie ze studentką Filologii Angielskiej
Akademii Pomorskiej w Słupsku pochodzącą
z Mauritiusa i rozmowa na temat wymiany
studenckiej Erasmus+, 2019 r.

Zbiórka książek dla polskich uczniów na Litwie
w ramach projektu „Wracamy do korzeni”,
we współpracy z polską Szkołą im. Szymona
Konarskiego w Wilnie, 2018 r.

„Bieg z Herbertem”
w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku,
zorganizowany przez V LO w ramach obchodów
Roku Herberta.
W biegu wzięło udział 244 uczniów
i nauczyciele V LO, 2018 r.
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Wspomnienia absolwentów

Z okazji 25-lecia szkoły przypominamy
wypowiedzi Absolwentów o V LO.

Marta Trzeciak, 2003-2006
Nie mam pojęcia, czy V LO nadal funkcjonuje w ten sposób, ale w czasach, w których to ja musiałam
zdecydować – gdzie realizować swoją edukację ponadgimnazjalną, najbardziej rozpoznawalnymi cechami tej szkoły były: jednoczesne poszanowanie dla wolności oraz wysoki poziom kształcenia. Szczególnie
ta pierwsza wartość wydawała mi się (i nadal wydaje się) niezwykle cenna, zwłaszcza w dzisiejszych
czasach. „Wolność” pojmowana była w tej szkole w wieloraki sposób. Przede wszystkim – byliśmy wolni
w kwestii decydowania o sobie. Będąc w klasie o profilu humanistyczno-psychologicznym, mogłam
jednocześnie brać udział w lekcjach klasy biologiczno-chemicznej, co umożliwiło mi zdanie matury
z przedmiotów, do których raczej nie podchodziło się po „humanie”, czyli biologii oraz chemii. Trudno
nawet ocenić, w jak wielkim stopniu przyczyniło się to do nadania kierunku mojemu przyszłemu życiu.
Dziś pracuję jako dziennikarka naukowa oraz jako konsultant merytoryczny w wydawnictwach, takich
jak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem również popularyzatorką nauki i czytelnictwa –
między innymi w ramach projektu „Mądre Książki”. W praktyce więc, moja praca polega na pisaniu oraz
czytaniu książek – głównie popularnonaukowych, ale nie tylko. To połączenie dwóch odmiennych, na
pozór, dziedzin: humanistyki i nauk przyrodniczych zapewniło mi szczęście, dało spełnienie i poczucie
odnalezienia swojej drogi.
Kluczowe w tej historii jest to, że sama mogłam zadecydować o własnej edukacji – podobnie jak inne
koleżanki i koledzy z mojego rocznika. Mieliśmy po kilkanaście lat, ale nasze pragnienia i decyzje traktowano poważnie. Nie zbywano nas krótkim: „za młody jesteś, co ty wiesz o życiu”. Zamiast tego, pozwalano nam podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje. Tak właśnie rozumiem wolność. Człowiek
nigdy bowiem nie zostanie wolny, dopóki nie stanie się silny. A wewnętrzną siłę można nabywać tylko
poprzez utwierdzanie się w przekonaniu, że ja sam, ja sama, potrafię odnaleźć to, co dla mnie dobre
i wartościowe. A odnalazłszy w sobie tę siłę możemy dzielić się nią z innymi – udzielając im wsparcia
i dając im to, co w nas najlepsze.

Szymon P., Michał K., aktualnie studenci wojskowi WAT
Szkoła wyróżnia się wysokim poziomem nauczania oraz indywidualnym podejściem do ucznia. Panuje
tu bardzo miła atmosfera, którą zawdzięcza się wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, a profile klas
dobrane są tak, aby uczniowi było łatwiej i z dużą wiedzą zacząć studia. Kolejnym atutem są gabinety
tematyczne, które są wyposażone w sprzęt laboratoryjny i pomoce naukowe do wykorzystania na zajęciach, a rzutniki i tablice multimedialne ułatwiają naukę i sprawiają, że jest przyjemniejsza. Oprócz tego
szkoła stara się odpowiednio przygotować uczniów do egzaminu maturalnego oraz różnego rodzaju konkursów i olimpiad. Jako absolwenci bardzo dobrze wspominamy czas spędzony w liceum oraz polecamy
je młodszym kolegom, którzy chcą wybrać dobrą szkołę średnią.
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Piotr Bownik
V LO to jest to! Bardzo miło i ciepło wspominam swój pobyt w Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Słupsku. Jest to miejsce, w którym czułem się jak wśród rodziny i przyjaciół ze
względu na panującą atmosferę i pozytywne nastawienie osób się tam uczących, ale także ze względu na
nauczycieli, którzy nie tylko przekładali język naukowy na ten zrozumiały dla mnie, ale również służyli
swoim wsparciem i dobrym słowem. To w tej szkole dorastałem i się wychowałem. To tu zrozumiałem,
że świat stoi przede mną otworem i mogę osiągnąć w życiu to, czego chcę. Tutaj zawsze zostaniesz
wysłuchany i zrozumiany, i co najważniejsze będziesz mógł rozwijać swoje pasje naukowe, sportowe
czy też artystyczne. Po maturze przyszedł czas na Poli- technikę Gdańską, a później na Szkołę Główną
Handlową w Warszawie. Dziś pracuję w centrum badawczo-rozwojowym w Szwecji jako Design Engineer i Assignment Manager dla jednego ze światowych producentów pojazdów ciężkich. Co dalej? Jeszcze
nie powiedziałem ostatniego słowa, a wręcz przeciwnie mam wrażenie, że dopiero zaczynam... Chiny,
Brazylia, Australia, Indie.... hmmm… świat jest taki mały.

Edyta Dziemińska, 2000-2003
Dr inż. napędów lotniczych (studia finansowane przez rząd japoński – stypendium MEXT); pracownik
naukowy w Aoyama Gakuin University (Tokio), a od kwietnia 2014 r. Uniwersytetu Sophia (Tokio),
Wydział Nauk i Inżynierii Stosowanej.
To, co przyciągnęło mnie do V LO, to przede wszystkim opinia szkoły przyjaznej uczniom. Cieszę się, że
jest ona ciągle kultywowana jako jedno z głównych założeń.
Pamiętam dokładnie te pierwsze dni niczym zdjęcia zapisane w mojej pamięci. Obawiałam się, że po
podstawówce na wsi będę startowała z niższego poziomu, niż nowe koleżanki i koledzy. Na szczęście
moje założenia okazały się zupełnie błędne.
Prawda jest taka, że żeby nie zdać z klasy do klasy trzeba było się naprawdę postarać, naprawdę nie
chcieć zdać. Jednak V LO nauczyło nas czegoś, co zrozumiałam dopiero po jakimś czasie. W pewnym
sensie nauczyłam się pracować tak, jak pracuje się na studiach. Nikt nie kazał nam pamiętać całych
książek od A do Z, ale raczej wymagano od nas rozsądnej wiedzy w podanym na lekcjach zakresie oraz
umiejętności kojarzenia i łączenia faktów. Z miłą chęcią chodziłam na dodatkowe zajęcia organizowane
przez nauczycieli poza godzinami lekcyjnymi. Na przykład dzięki Pani Małgorzacie Król jeszcze jako
uczeń zobaczyłam, jak wyglądają pracownie chemiczne na AP w Słupsku. Wszystkich nauczycieli wspominam bardzo dobrze. Każdy nas szanował i traktował po części jak dorosłego, odpowiedzialnego za
siebie człowieka, a nie rozwydrzonego nastolatka. Osobą, która dodała mi otuchy w czasie aplikacji na
studia, był Pan Mirosław Strójwąs, który gorąco poparł moje skromne chęci aplikacji na Politechnikę
Warszawską.
Atmosfera w V LO była zawsze niesamowicie przyjazna, zarówno ze strony moich rówieśników, jak
również całej kadry. Nawet poniedziałkowy WF o 7:10 (chyba w trzeciej klasie) jakoś miał swój ukryty
sens i miejsce (mimo że musiałam wtedy wstawać o 5 rano).
Nasza szkoła nie tylko przekazywała tak cenną wiedzę, ale również pobudzała wyobraźnię, uczyła, jak
być wartościowym i zwyczajnie dobrym człowiekiem. Spośród tylu wspaniałych
i inteligentnych ludzi nadano naszej szkole imię Zbigniewa Herberta. Uważam, że nie ma lepszego hasła
obrazującego entuzjazm, zapał i ducha V LO niż: „Bądź wierny Idź”.
Jesteśmy wychowani przez rodziców, szkołę i podwórko. Wszystko, co nas otacza i nas spotyka, ma wpływ
na nasze życie. Jestem dumna z tego, jaki wpływ wywarło na mnie V LO oraz jak mnie wychowało.

32

Herberton – wydanie jubileuszowe

Kącik poetycki
Przypominamy wiersze naszej absolwentki, Kamili Lewickiej, laureatki wielu konkursów literackich.
Z niezwykłym wyczuciem potrafiła wydobyć z poezji Herberta istotne treści i rozwinąć je w poetycką,
osobistą refleksję.

Kamila Lewicka Dziadek
zielone kukułki w zegarze
krzyczą
że dziadek miał końskie zdrowie
nigdy nie chorował
nawet za młodu nie łapał kataru

pozostało wgniecenie w poduszce
jakby dziadek dopiero wstał z łóżka
sprawdzam palcami czy nie zostało trochę dziadkowego ciepła
dziadka pochowano we wtorek

stara drewniana komoda
- ma już chyba ze dwieście lat –

w deszczu i błocie
jakby to nie miało znaczenia

przypomina sobie
jak dziadek poznał babcię
tańczyli jak szaleni w pokoju na strychu
bez muzyki

do pudła wrzucam dziadkowe wspomnienia
pożółkłe listy i zdjęcia

bo gramofon trzeba było sprzedać

może z tych kilku pamiątek wydartych z pustego
mieszkania dziadka

by zapełnić pustkę w żołądku

dowiem się
jaki był naprawdę

lampa mówi z przekonaniem
że dziadek miał niezwykle ciekawe hobby

nigdy nie rozmawialiśmy przecież

że zbierał latawce

strzepuję kurz z kolan

podobno chciał zostać pilotem

wchodzę w chłód klatki schodowej

lecz podczas wojny stracił oko

stara wycieraczka oznajmia z godnością

więc pilotował latawce

że życzy mi

i sunął tak po bezkresie nieba

miłego dnia
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Kamila Lewicka Otwórz oczy
Zamknij swe oczy i słuchaj.
Jak wiele krzywd uczyniły twoje ręce?
W brudnych zakamarkach murów
betonowe, szare niebo;

Dziś

w wirtualnej rzeczywistości,

Zobaczysz zieloną trawę i tęczę

gdzie umarło szczęście.

- tak sądzisz.

Dziś

Jakże wielkie rozczarowanie,

nie ma już bohaterów,

gdy ujrzysz człowieka

nie ma czystej miłości

Największe dobro.

- tak sądzisz.
Ci, którzy odrzucili bóstwa zła i pogardy,
Goniąc za szczęściem nie idziemy piechotą

ci z uśmiechem patrzą w przyszłość

– jedziemy metrem.

i wyciągają ku tobie ręce.

Dobre uczynki wysyłamy w e-mailach,

Obie.

a litość trzymamy w kartach kredytowych.
Wcześniej nie zauważyłeś ich skrzydeł
I choćby się otworzyła ziemia

schowanych pod dżinsowymi kurtkami.

i pochłonęła cały dorobek współczesności…
czy wtedy będzie lepiej?

Jedni z wielu, mali bez znaczenia,
wtapiają się w uliczny rój.

Kto wstanie i powie: dość!

Jak ty spieszą się do pracy
i jedzą płatki zbożowe na śniadanie.

Zamknij swe oczy.
Popatrz sercem.
Dotąd widziałeś tylko płacz,
zgryzotę i szczękanie zębami.
Świat nie nauczył cię prawdy.
Zasłoniono ci oczy czarnym aksamitem
miękkim i łagodnym.
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Zamknij swe oczy i słuchaj duszy.

Z okazji jubileuszu 25-lecia Naszej Szkoły
składamy serdeczne gratulacje
całej Społeczności Szkolnej
V Liceum Ogólnokształcącego.
Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom
dziękujemy za wysiłek i całokształt pracy
włożonej w stworzenie szkoły przyjaznej uczniom,
w której kolejne pokolenia młodych ludzi
mogą zdobywać wiedzę, kształcić umiejętności
i rozwijać talenty.
Życzymy cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celu
i wypełnianiu swojej misji.
Uczniom i wszystkim Wychowankom V LO
życzymy mądrości życiowej, sukcesów,
spełniania marzeń
i osiągania wysoko postawionych celów.
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