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W dniu 13 października 2018 r. odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym                
im. T. Kościuszki w Koninie VIII Zjazd Absolwentów połączony z obchodami 
Jubileuszu 155-lecia istnienia szkoły. Dyrektor szkoły, pani Elżbieta Świder 

powitała przybyłych na uroczystość gości – dawnych nauczycieli i pracowników 
szkoły, absolwentów oraz obecnych uczniów i  kadrę nauczycielską. 

 

 

     „…Przygotowując się do dzisiejszej 
uroczystości, w dokumentacji szkoły                        
z minionych 155 lat znalazłam jeden wpis             
w kronice szkolnej, który szczególnie utkwił       
w mojej pamięci, a dotyczy pierwszych chwil 
urzędowania gimnazjum, zacytuję: ”Z dniem 23 
lutego 1945 roku uruchomiono biuro 
gimnazjum. Po kilku latach przerwy - zaczęły się 
pierwsze chwile urzędowania.                                                      

                                                                                                       

Nie byliśmy jeszcze pewni, czy w ostatniej chwili 
budynek gimnazjum nie został podminowany 
przez okupantów (nasza sekretarka,                      
p. Tomaszewska wyrażała się wtedy: ”Siedzimy 
może... na dynamicie”), lecz zasadniczo chodziło 
nam o utrzymanie pięknego budynku                      
- wyłącznie dla gimnazjum. Były zakusy, żeby 
budynek zająć na inne cele, lecz przeciwko temu 
zamiarowi uzbroiliśmy się w odwagę 
twierdzenia, że Gimnazjum Konińskie - powstało 
jak Polska - na to, „by żyć”. To pomogło…” pisał 
pan mgr Michał Kozłowski, dyrektor gimnazjum. 
Ten fragment wzruszył mnie, ale przede 
wszystkim pokazał, że przez wszystkie lata 
istnienia naszej szkoły determinacja i odwaga 
dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkoły 
oraz absolwentów, powoduje, że I LO istnieje       
w regionie już 155 lat  i jest szkołą łączącą 
tradycję i nowoczesność. Wszyscy jesteśmy          
z tego dumni.”                                                   

                                         fragment przemówienia   
pani dyrektor Elżbiety Świder 

 
 

Wrażenia, które towarzyszyły uczestnikom zjazdu… 

Szczególnie wzruszający był dla mnie moment 
zaśpiewania dawnego hymnu szkoły, 
skomponowanego przez Jana A.P. Kaczmarka, 
który jako uczennica śpiewałam na 
cotygodniowych apelach i uroczystościach. 
Szymon Bobrowski, w mistrzowski sposób 
recytując słowa refrenu tego, zdawałoby się, 
manifestu młodych, poruszył w nas jakieś dawne 
emocje i, pomimo wielu różnic, jakoś zjednoczył. 
Wielką przyjemność sprawiły mi spotkania          
z moimi wychowankami z kilku roczników,           
z którymi nie miałam możliwości bezpośredniej 
rozmowy od wielu lat. Trudno w tak krótkim 
czasie nadrobić te zaległości, ale myślę, że nigdy 
już nie będziemy sobie obcy, bo mamy dużo 
wspólnych przeżyć. Jest to piękne doświadczenie 
w życiu nauczycielki  spotkać jeszcze raz 
wspaniałych, wartościowych ludzi, których 
kiedyś miało się szczęście  uczyć.   

Dorota Romańczuk-Klaczek, matura 1980 
 
Ponieważ 1 września 1989 r., po ukończeniu 
matematyki na UAM w Poznaniu, rozpocząłem 

pracę jako nauczyciel matematyki i informatyki 
w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie,           
a w latach 1998–2002 pełniłem tu funkcję 
wicedyrektora, każdy zjazd absolwentów I LO 
wywołuje wspomnienia. W tym roku był to dla 
mnie zjazd szczególny, gdyż moja pierwsza klasa 
wychowawcza, klasa IV a o profilu 
matematyczno–fizycznym, podczas zjazdu 
świętowała 25-lecie egzaminu maturalnego, 
matura 1993.              
                                                               Sławomir Lorek 
 
Nie jestem zaskoczona wyglądem szkoły, 
odwiedzam ją regularnie, spotykam się tutaj       
ze swoja klasą co pięć lat. 

Agnieszka Krzycka-Giemza, matura 1976 
 
Przez długi czas byłam nauczycielką chemii w tej 
szkole, tu była moja sala, w której teraz pracują 
moi młodsi koledzy.  Zofia Gielniak, matura 1968 
  
Jest to wielkie przeżycie, wracają wspomnienia.  

Danuta Małek, matura 1965 
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Bardzo chętnie tu wracamy, mamy różne 
wspomnienia, przeważnie sympatyczne.          
                               Krystyna Torzecka, matura 1961 
 
Po przekroczeniu progu szkoły poczułam 
podekscytowanie i radosną ciekawość - czy 
wiele się zmieniło przez dwadzieścia lat? A może 
całkiem niedużo i poczuję, jak czas się cofa 
i znowu jest rok 1997, a ja podchodzę                  
do matury? Warto było wybrać się na zjazd 
i odświeżyć wspomnienia z lat szkolnych  

Marta Kocemba, matura 1997 

 

Uczucia niesamowite! Autentyczna radość 
przeplatała się z lekkim zdenerwowaniem 
i olbrzymią ciekawością. Kiedy otworzyłam 
drzwi do budynku, poczułam się jednak jak 
u siebie. Pewnym krokiem weszłam na schody, 
które wyglądają już inaczej, ale prowadzą           
na znajome korytarze i do dobrze znanych klas. 
Cudowne spotkanie po latach, pełne wzruszeń, 
uśmiechu i samych pozytywnych emocji.  

Marlena Jabłońska, matura 1997 

 

 

Co zmieniło się w wyglądzie szkoły przez te lata? 
 

 

 
 

Szkoła rzeczywiście się 
zmieniła. Nie zatraciła 

jednak dawnego klimatu. 
 

Zmieniło się bardzo dużo. Powstała nowa część, 
ta dobudowana, zmienił się wygląd klas – nasza 
sala zupełnie inaczej wyglądała! Te przestrzenie 
wydają się mniejsze. Dawne klasy wydawały się 
nam dużo większe, korytarz zdecydowanie 
węższy, a trzeba było na nim spacerować 
podczas przerwy „w kółeczko”, bo nie można 
było bezczynnie siedzieć w czasie pauzy. Gabinet 
dyrektora pozostał w tym samym miejscu, 
zmieniło się natomiast miejsce pokoju 
nauczycielskiego. Oczywiście nie było sklepiku, 
a w tym miejscu znajdowała się szatnia.    

matura 1978 
 

Korytarze były ciemne i takie „nasze”, budowały 
klimat i nastrój w szkole, zachowała się jeszcze 
boazeria z dawnych lat. Kiedy nie było jeszcze 
dzwonków elektrycznych, na ścianie wisiała 
szyna, w którą woźny uderzał na znak 
rozpoczęcia i zakończenia lekcji. Ten dźwięk był 
taki głośny, że było go słychać na zewnątrz – ja 
mieszkałem w odległości stu metrów od szkoły 

i czasem dopiero na ten dźwięk wychodziłem 
szybko z domu.                                       matura 1971 

 

Szkoła rzeczywiście się zmieniła. Nie zatraciła 
jednak dawnego klimatu, charakteru tradycji, 
przywiązania do korzeni. Na pozór staromodne 
sale dydaktyczne tworzą niepowtarzalną                
i niestety coraz rzadziej spotykaną aurę. 
Niektóre drzwi do sal lekcyjnych, ławki, krzesła 
mają swoją duszę i pamiętają niejedną historię. 
Utworzenie izby pamięci podkreśla te związki 
z tradycją i buduje spójny obraz szkoły.                 
A z drugiej strony kawiarenka, duża sala 
gimnastyczna z widownią i obecne multimedia 
pokazują, że szkoła idzie z postępem, nadąża za 
zmianami technologicznymi i współczesnymi 
potrzebami młodych ludzi.  

Marlena Jabłońska, matura 1997 
 

Oczywiście, że zmiany, które nie ominęły szkoły 
na przestrzeni ostatnich lat, są widoczne             
na pierwszy rzut oka - nowe schody, nowe sale, 
nowe pomoce naukowe. Jednak atmosfera             
i klimat - ten sam, co przed laty, zapach w sali 
chemicznej - niezmiennie ten sam...  
                                    Marta Kocemba, matura 1997 
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Który z przedmiotów szkolnych szczególnie zapadł w pamięć? 
 

 
 

Pamiętamy wiele 
przedmiotów, a poziom ich 

nauczania był bardzo 
wysoki. 

 

Szczególnie pamiętamy język polski z panią 
Dmochowską i panem Wypychowskim – oboje 
przemili poloniści. Naszym wychowawcą był pan 
Rubiszewski, który potrafił zainteresować nas 
matematyką. Miał wojskowe przygotowanie, był 
bardzo przystojny i kulturalny. Pamiętamy też 
lekcje języka francuskiego z panią Strojną.  

matura 1954 
 

Bez wahania mogę powiedzieć, że 
najtrudniejszym przedmiotem była matematyka. 
Stanowiła problem od pierwszej klasy aż do 
samej matury. Najłatwiejsze przedmioty to język 
polski i historia, ponieważ jestem humanistą. 
Mile wspominam naukę języków obcych, 
szczególnie angielskiego – bardzo wysoki 
poziom okazał się dobrodziejstwem, bo mogłem 
je kontynuować na lektoratach podczas studiów.   

matura 1971 

Szczególnie pamiętam język polski, a lekcja 
czasem polegała na tym, że rozmawialiśmy         
na temat ciekawego przedstawienia teatralnego, 
mogliśmy podyskutować na jego temat. Często 
słyszałam słowa pani : „Basiu, uśmiechnij się, bo 
jak ty się uśmiechasz, to jest jasno”.  

matura 1973 
 

Pamiętamy chemię, baliśmy się jej  i lubiliśmy ją 
jednocześnie, dlatego dziś specjalnie wybraliśmy 
się do sali chemicznej. Specyficzny zapach 
jeszcze przetrwał! Lubiliśmy też język rosyjski. 

matura 1973 
 

Nabieraliśmy kompetencji ogólnych,                       
z wszystkich dziedzin, a nie tylko wybranych 
przedmiotów. Szkoła uczyła rozumienia świata 
jako całości, bo potem nie ma już na to czasu. Na 
studiach stajesz się już specjalistą w wybranej 
dziedzinie, a cała reszta pozostaje poza kręgiem  
zainteresowania.                                    matura 1982 
 

Często wiążemy wspomnienie danego 
przedmiotu z osobą nauczyciela, który go 
nauczał i od tego uzależniamy swoje sympatie.  
Ja nie lubiłam plastyki i nauczyciela tego 
przedmiotu jednocześnie, natomiast lubiłam 
język rosyjski i jego wykładowcę. 

Zofia Gielniak, matura 1968 
 

Pamiętamy wiele przedmiotów, a poziom ich 
nauczania był bardzo wysoki. Wiele osób              
z naszej szkoły ukończyło potem medycynę, 
stomatologię. Sam, będąc na studiach                     
w Gorzowie, korzystałem z wiedzy przyswojonej 
w liceum i było to dla mnie znaczne ułatwienie.  

matura 1973
 

Czy była taka wycieczka szkolna, która pozostała w pamięci 
do dziś? 

 
 

Pomimo trudności 
organizacyjnych nasi 

nauczyciele dążyli do tego, by 
pokazać nam świat. 

Była taka wycieczka, jedyna w całym cyklu nauki 
w liceum, już w trzeciej klasie. Jej program był 
bardzo bogaty: Kraków – Wieliczka – Zakopane - 
spływ Dunajcem.                                    matura 1978 
 

Szczególnie pamiętamy wyjazdy biologiczno-
geograficzne w Góry Świętokrzyskie, wycieczki-
projekty, podczas których rysowaliśmy profile 
geologiczne z natury. Były to bardzo atrakcyjne 
wyjazdy, które łączyły wiedzę teoretyczną             
z praktyką. Pomimo trudności organizacyjnych 
nasi nauczyciele dążyli do tego, by pokazać nam 
świat. Organizowali również wyjazdy do 
ówczesnej Czechosłowacji czy Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej.                                               
                                                                    matura 1982 
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Jaka lektura szkolna pozostała w pamięci najdłużej? 
 

 

Czytaliśmy bardzo dużo, 
dzisiejszy kanon lektur jest bardzo skromny. 
Czasem przekornie czytaliśmy coś, co nie było 
związane z omawianą na lekcji epoką, aby o tym 
podyskutować. Dzięki temu czytamy do dziś, bo 
zakorzeniła się w nas taka potrzeba i nie robimy 
błędów językowych, bo to również ma związek 
z czytaniem.  

matura 1973 
 

Nie zapamiętałem konkretnej lektury, ale było 
ich bardzo dużo. Żadna szczególna nie utkwiła  
w mojej pamięci może dlatego, że nie 
przepadałem za językiem polskim. Czytanie było 
obowiązkiem, niezależnie od własnych 
preferencji.  

matura 1978 

Wiele z nich przetrzymało próbę czasu i jest 
aktualnych do dziś, np. „Lalka” Prusa czy „Potop” 
Sienkiewicza.  

matura 1978 
 

 
 

 

 

Jakie zasady zachowania panowały w ówczesnej szkole? 
 

 

Przestrzegaliśmy zasad, 
znaliśmy swoje obowiązki, 
ale tak naprawdę byliśmy 

tacy sami jak wy. 
 

Nosiliśmy granatowe fartuszki z białym 
kołnierzykiem. Zdarzały się również psoty: 
chłopcy przywiązywali dziewczynkom warkocze 
do pulpitu, zdarzyło się też włożyć chrabąszcze 
do torebki nauczycielki biologii.  

matura 1954 
 

Należało nosić granatowy strój i obowiązkowo –  
tarczę szkoły na ramieniu.  

Danuta Małek, matura 1965 
 

Z pewnością był większy rygor.  
                                                                     matura 1978 
 

Dziewczęta musiały przestrzegać tego, by 
długość spódnicy czy mundurka była 
odpowiednia, inaczej można było narazić się na 
gniew nauczyciela przedmiotu czy wychowawcy.  

matura 1973 
 

Wydaje mi się, że uczniowie okazywali większy 
szacunek, zarówno nauczycielom, jak i innym 
uczniom. Na korytarzach panowała większa 
cisza, a wzajemna pomoc i współpraca były 
oczywiste.                                          Magdalena Zalas 

 

Przestrzegaliśmy zasad, znaliśmy swoje 
obowiązki, ale tak naprawdę byliśmy tacy sami 
jak wy: próbowaliśmy uciekać na wagary, 
ściągać, przeżywaliśmy pierwsze miłości, 
mieliśmy swoje plany i dążenia – w sferze uczuć 
i emocji nic się nie zmieniło.               matura 1982 
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Czy było takie przedstawienie bądź uroczystość szkolna,  
w której aktywnie brał/a Pan/Pani udział? 

 

 
 

Pamiętamy organizację studniówki w szkole, 
sami robiliśmy dekoracje naścienne, na 
korytarzach ustawialiśmy stoły, a aula szkolna 
była zarezerwowana na tańce. 

matura 1973 
 

Pozostało w naszej pamięci przedstawienie 
pt. „Chłopi”, podczas którego byliśmy ubrani 
w sukmany, jechaliśmy drabiniastym wozem. 
Sami wykonaliśmy dekoracje sceniczne do tego 
przedstawienia.  

matura 1973 
 

Wystawialiśmy skecze kabaretowe, ale 
najważniejszym wydarzeniem było powstanie       
i działalność Teatru Ósemka. Istnieje kronika 
dotycząca działalności tego teatru i obiecujemy 
przynieść ją tutaj do szkoły, na ręce pani 
dyrektor. Podchodziliśmy do przedsięwzięcia 
profesjonalnie, mieliśmy obsługę techniczną, 

dźwiękową, a za oprawę muzyczną odpowiadał 
Jan Kaczmarek, nasz młodszy kolega. Opiekunem 
grupy teatralnej był matematyk, pan Mirosław 
Bachera.                                                     matura 1971 
 

Pamiętam, że deklamowałam, raczej nie 
śpiewałam. Brałam też udział w skeczach.  

Danuta Małek, matura 1965 
 

Było jakieś przedstawienie listopadowo- 
zaduszkowe. Występowałam w długiej czarnej 
sukience i wełnianej chuście mamy, ale nie 
pamiętam szczegółów - tylko ruch w kulisach 
i to, że występowała też koleżanka, którą dziś 
możemy oglądać w serialach telewizyjnych.  

Marta Kocemba, matura 1997 
 

 

 

Które wspomnienie dotyczące matury  
przetrwało w pamięci najdłużej? 

 

 
 
Na lekcjach matematyki nie byłam orłem, 
a udało mi się zdać egzamin maturalny na pięć! 
To wywołało komentarz pani profesor, która 
sugerowała, że trzeba było uczyć się tak przez 
cały rok!                Anna Wiśniewska, matura 1961 
 
Jako jedyna w swoim roczniku zdawałam na 
maturze język łaciński, dlatego członkiem 
komisji maturalnej był również wykładowca 
z uniwersytetu z Poznania.  
                                 Janina Przybylska, matura 1961 

Ja pamiętam, że dodatkowo zdawałem geografię.  
Stanisław Tomaszewski, matura 1961 

 
Do dziś pamiętam temat pracy z języka 
polskiego: „Opisz losy dziecka w okresie 
pozytywizmu”. Wymagało to dużej pracy, 
poszukania w pamięci odpowiednich 
przykładów. Wszystko poszło dobrze, a dodam, 
że uczęszczanie do tej szkoły to tradycja 
rodzinna, ponieważ mój ojciec, Stanisław 
Torzecki również kończył tę szkołę w 1938 roku.  

 
Krystyna Torzecka, matura 1961 

  
Najbardziej zapamiętałam to, że na maturze 
z matematyki nie rozwiązałam zadania na 
szóstkę!                                             Magdalena Zalas 
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Czy przyjaźnie zawarte w czasie nauki w liceum przetrwały 
próbę czasu? Czy prawdziwy jest pogląd, że przyjaźnie 

zawarte w młodości są najtrwalsze? 
 

 
 
Tak, wystarczy spojrzeć na nas – spotykamy się, 
by porozmawiać o dzisiejszych czasach, ale 
i powspominać dawne wydarzenia i osoby, 
których nie ma już wśród nas, a z którymi 
spotykaliśmy się na poprzednich zjazdach  

matura 1961 
 

Moje dzieci, a mam córkę i syna, są pełni 
podziwu dla mojej klasy, ponieważ spotykamy 
się nie tylko na zjazdach, ale 5-6 razy w ciągu 
każdego roku. Zdaliśmy maturę 45 lat temu, 
jesteśmy zżyci, czujemy potrzebę kolejnych 
spotkań. Gdy ktoś przyjeżdża z daleka, np. ze 
Stanów Zjednoczonych, to szybko organizujemy 
się, by znowu zobaczyć się i wspólnie 
porozmawiać.  

matura 1973 
 

Z perspektywy czasu patrząc, rzeczywiście 
muszę przyznać, że przyjaźnie zawiązane 
w czasach szkolnych okazały się bardzo trwałe 
i bliskie sercu. Nie zaszkodził im upływ czasu ani 
odległość.  

Marta Kocemba, matura 1997 

 

 

Czy jest taka rada, której można by udzielić  
obecnym uczniom liceum? 

 

Macie się przede wszystkim 
uczyć, bo im człowiek mądrzejszy, tym 

trudniej nim sterować. Człowiek wykształcony, 
inteligentny jest na tyle mądry, że nikt nie może 
narzucić mu swojej woli. I tylko wtedy jest 
wolny, gdy potrafi samodzielnie myśleć.   

Zofia Gielniak, matura 1968 
 

Powinniście żyć swoim życiem, nie ulegać 
wpływom innych. Nie wolno wam się poddawać. 
Ważne, byście pozostali uczciwi i lojalni.  

Danuta Małek, matura 1965 
 

Powinniście żyć życiem ucznia, tzn. radośnie. 
Starajcie się, by stres i kłopoty nie przekreśliły 
waszej młodości, bo ona szybko mija i pozostają 
jedynie wspomnienia.                           matura 1961 
 

Mimo znacznego rozwoju 
techniki – czytajcie! To poszerza 

wyobraźnię, uczy nowych rzeczy, wzbogaca 
słownictwo.  Ponadto bądźcie ze sobą czynnie, 
rozmawiajcie, bo tylko dzięki temu utrzymacie 
ze sobą kontakt tak długo, jak my utrzymaliśmy.                                               
                                                                    matura 1973 
 

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że czas 
spędzony w szkolnej ławce w liceum docenia się 
po latach. Z jednej strony młody człowiek 
otrzymuje solidne przygotowanie do kolejnego 

etapu zdobywania wiedzy, z drugiej nawiązuje 
przyjaźnie, które często są na całe życie. Drodzy 
uczniowie, czerpcie pełnymi garściami ze studni 

wiedzy, ale i studni młodości! Liceum to 
najpiękniejsze lata w życiu.           
                                                               Sławomir Lorek 
 

Trzeba cieszyć się tym okresem, jest 
najpiękniejszy!                                   Joanna Jasińska 
 

 
Pielęgnujcie wspomnienia, dbajcie o przyjaźnie 
i przestrzenie, które mają dla was szczególne 
znaczenie. Do nich zawsze będziecie mogli 
wracać, nawet wtedy, gdy życie rzuci was na 
niespokojne wody. Taką przestrzenią, bez 
wątpienia, z perspektywy czasu, jest wasza 
szkoła, nasza szkoła, czyli I Liceum w Koninie.  

Marlena Jabłońska, matura 1997 
 

Należy pamiętać o tym, by w szkole zdobywać 
nie tylko wiedzę, ale i umiejętności wchodzenia 
w relacje międzyludzkie i nawiązywania przy-
jaźni.                            Magdalena Zalas, Edyta Szulc 
 

Drodzy uczniowie! Jesteście świetnymi ludźmi, 
chodzicie do dobrej szkoły, macie fantastycznych 
nauczycieli - wykorzystajcie dobrze ten 
magiczny zbieg okoliczności i do zobaczenia na 
najbliższym zjeździe absolwentów!  
                                     Marta Kocemba, matura 1997 
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Lata dwudzieste, lata trzydzieste… w I LO 

 

  
 

 

 
Dziękujemy wszystkim absolwentom za podzielenie się wspomnieniami! 
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