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MIEJSCE MAGICZNE

Kilka lat temu jedna z ogólnopolskich gazet zorganizowała konkurs 
na wybór miejsc magicznych w naszym mieście. Nie miałem żadnych 
wątpliwości we wskazaniu trzech takich obiektów. Centrum Taniej 
Książki na Koszykach, Aquarium Jazz Club obok Pałacu Kultury i na-
sze SLO nr 7, zwane „Siódemką”. Tak się złożyło, że dwóch pierwszych 
miejsc już w Warszawie nie ma; zostały zburzone, takie czasy. A nasza 
szkoła trwa, ma już dwadzieścia lat, a to dla liceum społecznego wiek 
dojrzały. Musimy się chyba ustatkować...

Magia „Siódemki” to rzecz absolutnie subiektywna, ale trwa już 
tyle lat i warto się jej przyjrzeć z bliska. Sam numer – siedem – rodzi 
dobre skojarzenia. Jest liczbą świętą, magiczną i doskonałą. W swej 
historii szkoła przeżyła już kilka kryzysów, ale to słowo krisis trak-
towała jak antyczni Grecy – mobilizująco i twórczo. Oznaczało ono 
u nich konieczność rozstrzygnięcia i naprawy w trudnej sytuacji, 
 którą to konieczność czuli wszyscy członkowie wspólnoty, jak w „Sió-
demce”.

W wydanej niedawno książce Kōbō Abe „Kobieta z wydm” główny 
bohater, nauczyciel, opisuje rozterki swych kolegów. Oto cytat: „Rzad-
ko spotyka się istoty tak zżarte bakcylem zazdrości jak nauczyciele. 
Uczniowie dorastają rok za rokiem i odpływają jak woda w rzece, a na-
uczyciele tkwią w miejscu jak głazy zagrzebane na dnie tej rzeki. Choć 
w innych wzniecają marzenia, sami nie mają o czym śnić. Czują się 
porzuceni niby przedmioty bezwartościowe i albo masochistycznie 
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skazują się na samotność, albo stają się rycerzami wątpliwej cnoty, 
węsząc ustawicznie za skandalikami. Zbyt pragną zupełnej swobody 
postępowania i dlatego tak bardzo piętnują ją u innych.” (tłum. Mi-
kołaj Melanowicz). Mocne to, smutne i zupełnie „Siódemce” obce, co 
potwierdzają zamieszczone poniżej wspominkowe rozmowy z absol-
wentami i pracownikami szkoły. Wiele razy powtarzaliśmy swoim 
uczniom, że wiedzę można zawsze uzupełniać, a skrzywioną w liceum 
psychikę trudno naprawić. Chyba nam wierzyli i wierzą...

Uczniowie „Siódemki” nigdy nie pozwolili (i tak dzieje się do dziś), 
nawet w dosłownym tego słowa znaczeniu, aby ich nauczyciele stali 
się rutyniarzami. Zresztą nie musieli swych pedagogów specjalnie do 
tego namawiać. Często w środowisku szkolnym wspomina się te „ro-
mantyczne czasy osadnicze” – okres zakładania i formowania „Sió-
demki”. Wszystko robiliśmy wspólnie, od założeń szkoły po remont, 
a trzy organy, rodzice-nauczyciele-uczniowie, tworzyły tę magiczną 
rzeczywistość. Mieszaliśmy ze sobą dwa czasy: czas dla siebie (Rzy-
mianie nazywali go otium) z czasem dla innych, dla wspólnoty (nego-
tium). Potomkowie Marsa byliby z nas dumni...

W „Siódemce” uczeń zawsze mógł i może liczyć na pomoc psycho-
logiczną i opiekę, zarówno ze strony profesjonalistów, jak i nauczycie-
li-przedmiotowców. Głównym wyróżnikiem naszej szkoły stała się – 
z biegiem czasu – totalna indywidualizacja w procesie nauczania 
i wychowywania uczniów. Ale i tu filary kultury europejskiej okazały 
się niezbędne. „Poznaj siebie samego” i „Nic zanadto”. Te dwa przy-
kazania dla każdego Europejczyka, wyryte w Delfach, przypominały 
wszystkim o najważniejszym i wytyczały granice, poza które wykroczyć 
nie wypada.

„Siódemka” nadąża za nowymi wyzwaniami. Zmienia się polska 
rzeczywistość, zmienia się świat i my nie możemy biernie się temu 
przyglądać. Choć „konflikt pokoleń” uczniowie-absolwenci staje się 
powoli faktem, to jednak wspólne principia i „siódemkowy” ethos dają 
niewątpliwe poczucie wspólnoty, czego przykład stanowią wigilie szkol-
ne. Coraz częściej pojawia się potrzeba przemyślenia na nowo pytania, 
jakim człowiekiem ma być absolwent naszej szkoły – i to robimy.

Na koniec tych krótkich, rocznicowych impresji zgodzimy się mo-
że, że to nie magia, tylko realizm magiczny „Siódemki” decydował 
o jej sukcesach. W końcu to rzeczywistość kształtowała tę magiczność, 
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a nie odwrotnie – miało być przyjemnie przy okazji, a obowiązki za-
wsze zostawały. W dniu tego wielkiego święta naszej szkoły nie mów-
my o niepowodzeniach i trudnych momentach. Powitajmy gości, ro-
dziców, zasłużonych nauczycieli, absolwentów i uczniów. I jeśli 
„Siódemka” jest dla Państwa ważna, niech ją Państwo polecą swoim 
znajomym. Adres od września – Karmelicka 26...

Tomasz Piotrowicz
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Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień…..

Nowe czasy, nowe miejsce, nowe wyzwania. Nowy Patron. Wielki 
marzyciel i idealista. Niezłomnie wierzący w dobro i wspólnotę ludzi. 
Z Jego marzeń, z marzeń Jemu podobnych, powstała nowa rzeczywi-
stość.  I matura już nie ta co kiedyś. I Polska. I my. Adres też będzie 
nowy. Który to już? Piąty? Faktycznie – Siódemka to liceum noma-
dyczne. Jak pchełka – mała i ruchliwa. 

 Przyszedłem tu  „na chwilę”. Jak większość z nas. Zostałem „ na 
całe życie”. Jak większość z nas.  Ja z małą przerwą, po której wróciłem 
jak do domu. I już zostałem. Magia? Pewnie tak.  Ale przede wszystkim 
urok młodości młodych, radość jaką czujemy gdy powstają by być. 
Każdy z nich ma własną miarę sukcesu. To ona nadaje sens Siódemce 
i sens życiu jej uczniom. Każda twarz, każdy los niepodobny do inne-
go, niepowtarzalny, czasem niewyobrażalny. Zapamiętany na zawsze. 
Zatrzymany w pamięci ich nauczycieli. Jesteśmy skarbcem ich począt-
ku, pierwotną miarą nadziei, refleksją nad ich przyszłością. I śmiercią 
niestety. To były najgorsze chwile. Odwróceniem reguły życia jest że-
gnać ich tak młodo. Wszystkie te losy są siódemkową konstytuantą 
– wyznaczają jej historię, teraźniejszość i przede wszystkim przyszłość. 
Bo to w końcu dla niej Siódemka powstała i jest. I niech trwa. Bo 
warto było, jest warto i zawsze będzie warto mieć fajną „budę”. Fajną 
dla nauczycieli, dla rodziców i dla uczniów. Ta nasza przeszłość jest 
dla ich przyszłości zaczynem i czasami ostatnią nadzieją. Szkoda tylko, 
że nie wszystkim się udało. O wszystkich pamiętamy. Są i pozostaną 
częścią naszej społeczności. Mimo porażki. Ona też czasami się zdarza. 
Nil Desperandum. Dum Spiro Spero. To zawołanie Horacego wyryto na 
ścianie ostatniej naszej szkoły. Nie rozpaczaj. Dopóki oddycham nie tracę 
nadziei. Nie sądziłem, że tak często w ostatnim roku będę w tych sło-
wach szukał wsparcia. Ale co nas …. No właśnie. Znów przed nami 
nowa przygoda. I z tą nadzieją myślę o następnych latach.

Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień……

Piotr Kostrzyński
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1 września 1989 – powstanie Społecznego Liceum Ogólnokształcące-
go nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Dyrektorem zosta-
je Barbara Szymańska-Dziewulska, a szkoła mieści się w lokalach 
przy ul. Sterniczej 131 i Rozłogi 13

styczeń 1990 – stanowisko dyrektora obejmuje Andrzej Skrzypczak
kwiecień 1990 – przenosiny do lokalu przy ul. Ludwiki 1
wrzesień 1991 – w skład dyrekcji wchodzi wicedyrektor Ida Urbań-

czyk
wrzesień 1992-listopad 1994 – na stanowisku wicedyrektora Idę 

Urbańczyk zastępuje Tomasz Piotrowicz
listopad 1994-sierpień1996 – dyrektorem zostaje Ida Urbańczyk (wi-

cedyrektor Tomasz Piotrowicz)
wrzesień 1996-styczeń1998 – stanowisko dyrektora obejmuje Piotr 

Kostrzyński, a wicedyrektorem zostaje Ida Urbańczyk
od września 1998 – szkołą zarządzają dyrektor Piotr Kostrzyński i wi-

cedyrektor Anna Wróblewska
wrzesień 2003 – przenosiny i rozpoczęcie roku szkolnego w lokalu 

przy ul. Smulikowskiego 1/3
wrzesień 2004 – powołanie Społecznego Gimnazjum nr 55 STO
wrzesień 2008 – przeprowadzka i inauguracja roku szkolnego w loka-

lu w Al. Stanów Zjednoczonych 24
od września 2009 (mamy taką nadzieję) – stabilne i oby jak najdłuższe 

funkcjonowanie w lokalu przy ul. Karmelickiej 26

KALENDARIUM SLO NR 7 STO
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WYWIAD Z WANDĄ ZAPAŚNIK, 
WSPÓŁZAŁOŻYCIELKĄ „SIÓDEMKI”

– Dlaczego powstało SLO nr 7?
– Chcieliśmy, żeby w szkole była dobra atmosfera, żeby dzieci mo-

gły się tu realizować. A powstała dzięki temu, że grupa zapaleńców 
skrzyknęła się na ten temat. Wcześniej już rozmawialiśmy i w końcu 
odbyło się pierwsze zebranie założycielskie, no i tak to się zaczęło.

– Czy osoby zakładające szkołę znały się wcześniej?
– Tak, tak. To była grupa znajomych.
– Z kim Pani zakładała szkołę?
– W grupie tych osób była między innymi pani Dziewulska, później 

dołączyli rodzice dzieci z klasy mojej córki, między innymi pani Osow-
ska. Wiadomość o szkole rozeszła się pocztą pantoflową i coraz więcej 
osób zgłaszało się. Głównie mieszkających w pobliżu, ale rozeszło się 
to na tyle, że pojawiły się osoby ze Śródmieścia, Żoliborza czy Moko-
towa, tak że grupa powiększała się. Była to taka inicjatywa, do której 
nie trzeba nikogo namawiać. Wszyscy byli bardzo chętni, pełni zapału 
i entuzjazmu. Tak się zdarza tylko wtedy, gdy chce się coś zmienić 
w swojej rzeczywistości, co nie znaczy, że wszystkie ówczesne szkoły 
państwowe były złe, tylko my chcieliśmy czegoś innego. I myślę, że 
nam to się udało.

– Czy trudno było zakładać nową szkołę?
– Nie, nie poszło łatwo. Było wręcz ciężko. Najtrudniejsze wyda-

wały się sprawy administracyjne. Początkowo byliśmy pod patronatem 
STO, potem to się zmieniło. Nikt z nas nie miał wcześniej doświad-
czenia w takich sprawach. Metodą małych kroczków jakoś trzeba by-
ło dowiadywać się, jak postępować. Największy problem stanowiło 
poszukiwanie lokalu, bo gdzieś ta szkoła musiała istnieć. Zaraz po 
załatwieniu wszystkich spraw logistycznych, organizacyjnych zabrali-
śmy się za szukanie odpowiedniego miejsca. Pomogła tutaj też spół-
dzielnia mieszkaniowa, która zaproponowała nam jeden lokal przy 
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Sterniczej, potem taki lokal, w którym mieściła się sala językowa. Nie 
było to w jednym miejscu, tylko młodzież przemieszczała się podczas 
długich przerw. Dzięki temu mogliśmy już zacząć coś robić. Potem 
dostaliśmy lokal przy Ludwiki.

– Ile czasu zajęło założenie nowej szkoły?
– Około roku byliśmy na osiedlu, a nawet dłużej. Potem, jak uzy-

skaliśmy lokal przy Ludwiki, okazało się, że wymagał on remontu, ale 
to też polegało na pomocy rodziców w malowaniu, sprzątaniu i tego 
typu pracach. Odbywało się to z dużą spontanicznością i chęcią orga-
nizowania szkoły – pozazdrościć dziś tamtego zapału. Teraz, myślę, 
już są inne realia. Wtedy to była jedna z pierwszych szkół społecznych. 
Powstała ona na zasadzie prób i błędów bardzo dużej inicjatywy ro-
dziców bez przymusu, z własnych chęci tworzenia czegoś dla dzieci. 

– Jakie były pierwotne założenia naszej szkoły?
– Takie, żeby dzieci uczyły się w sprzyjających warunkach, w oto-

czeniu osób, które nie tylko uczą danego przedmiotu, ale są też prze-
wodnikami po świecie, potrafią coś więcej, umieją zachęcić uczniów 
do wspólnego działania, rozszerzać ich horyzonty, jakby bardziej glo-
balnie na to patrzeć.

– Ilu było wtedy uczniów?
– To już sporo czasu minęło, najpierw funkcjonowały dwie-trzy 

klasy. Pierwszym wielkim wydarzeniem w historii szkoły stała się ma-
tura. Nie były to tylko osoby, które chodziły do naszej szkoły od pierw-
szej klasy, większość z nich przenosiła się z innych szkół. Klasy były 
niewielkie, najpierw liczyły około dziesięciu osób, potem maksymalnie 
piętnaście. Uczniowie czuli się bardzo odpowiedzialni za szkołę i sami 
mieli różne pomysły które realizowali, bardziej się w to angażowali. 
Między innymi nie odbywały się zajęcia WF-u, bo nie było sali gim-
nastycznej, ale uczniowie chodzili na basen na WAT-cie. Często, cze-
kając na zajęcia, przychodzili do mnie do domu, bo zbyt duża odległość 
od ich własnych nie pozwalała im na powrót.

– Skąd pani brała kolegów nauczycieli? Jakie kryteria musieli speł-
niać?

– Zorganizowaliśmy poszukiwania. Działała poczta pantoflowa. 
Tutaj na osiedlu mieszkała pani Ania Olszańska, która uczyła mate-
matyki, ona też poleciła kogoś. Czasami jak dostawałam jakiś numer 
do kogoś, to dzwoniłam, potem ta osoba była akceptowana przez resz-
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tę. W ten sposób został znaleziony przyszły pan dyrektor Skrzypczak, 
uczył on etyki i polskiego. Właśnie na takiej zasadzie działała poczta 
pantoflowa. Duży problem był z anglistą. Nawet ktoś dał znać do radia 
i ukazała się wiadomość, że szkoła społeczna poszukuje anglisty. Potem 
dostawaliśmy mnóstwo telefonów i w końcu znaleźliśmy odpowiednią 
osobę.

– Czy Pani też początkowo uczyła w szkole?
– Nie, nie uczyłam w szkole, mimo że przez wiele lat pracowałam 

ze studentami.
– Czy Pani była w którymś momencie dyrektorem?
– Nie, ja byłam przewodniczącą zarządu.
– Jak długo Pani sprawowała tę funkcję?
– Trudne pytanie. Na pewno dopóki moja córka chodziła do tej 

szkoły.
– Jakie były wyniki pierwszego rocznika maturalnego? Czy podostawali 

się na studia?
– Większość tak i to dużo osób dostało się na kierunki dość oble-

gane z tej grupy, z którą moja córka utrzymywała kontakt. Ja myślę, 
że wynikało to z tego, iż uczniowie na przykład na egzaminach huma-
nistycznych wykazywali się wiedzą nadprogramową. Brało się to z te-
go, że nauczyciele byli bardziej otwarci w stosunku do uczniów i prze-
kazywali im wiedzę na zasadzie swoich zainteresowań, pasji.

– Ma Pani teraz jakiś kontakt z „Siódemką”?
– Teraz bezpośrednio z nauczycielami już nie. Ale pamiętam wielu 

nauczycieli, miło wspominam współpracę z nimi. Spotykam się teraz 
z panią Olszańską, czasami z panią Osowską. Oprócz tego spotykam 
przypadkowo młodzież pierwszego rocznika, jak mówiłam, pochodzi-
ła ona w większości z tych okolic – ale teraz są to już dorośli ludzie. 
Ale orientuję się mniej więcej w ich losach.

– A pamięta Pani jakieś śmieszne zdarzenia z życia szkoły?
– Było ich bardzo dużo. Chociażby poszukiwania przez radio an-

glisty. Zapomniałam o tym powiedzieć rano mężowi i on wrócił z pra-
cy i co chwila odbierał telefony… i mówili do niego „panie redakto-
rze”. Ludzie chyba myśleli, że to ktoś z radia odbierał. Dzwoniły do 
niego do domu różne osoby szukające pracy. Oprócz tego pamiętam, 
jak czasami z dziesięć osób przychodziło do mnie do domu po zajęciach 
i jak wracałam, to lodówka była pusta. Bo coś musieli zjeść przed 



12

basenem. Różne takie sytuacje, które teraz miło wspominam. Dzięki 
nim panowała taka rodzinna atmosfera. A to ważne, żeby rodzice mie-
li kontakt z nauczycielami nie tylko na zebraniach, ale też mogli w każ-
dej chwili zadzwonić czy wpaść do szkoły. W sekretariacie pracowała 
pani Grażyna, która wszystkim chętnie się zajmowała. Jeszcze zapo-
mniałam o jednej osobie, która nas bardzo wspierała. To był pan Schön, 
on nam bardzo pomagał w redagowaniu umów i w załatwianiu wielu 
spraw.

– A co Pani myśli o teraźniejszej „Siódemce”?
– Nie mogę wiele powiedzieć. W tej chwili niewiele wiem o waszej 

szkole, słyszałam, że były jakieś problemy lokalowe i mam nadzieję, 
że uda się je szybko rozwiązać.

– Dziękujemy bardzo za interesującą rozmowę! 

WYWIAD Z  IDĄ URBAŃCZYK, 
NAUCZYCIELKĄ CHEMII I WIELOLETNIĄ DYREKTORKĄ 

„SIÓDEMKI”

– To Pani była tą sławną dyrektorką numer 1?
 – Nie, byłam drugą. Pierwsza była pani Barbara Dziewulska, ja na 

początku uczyłam chemii, potem zostałam wicedyrektorką, a następnie 
przez cztery lata dyrektorką „Siódemki”.

– Co to było za miejsce w czasach dyrektor Dziewulskiej? Jak Pani utkwi-
ło w pamięci? 

– Miłe miejsce, ale pełne wyzwań. Miejsce, gdzie musiałam się 
bardzo, bardzo dużo uczyć. Poznawać zupełnie innych ludzi i zdoby-
wać zupełnie nowe dla mnie umiejętności. Ale to niewątpliwie były 
wspaniałe chwile. Otaczałam się bardzo interesującymi uczniami i wy-
śmienitą kadra. Myślę, że to nadal jest takie miejsce.

– Czy pobyt w „Siódemce” zmienił Pani życie?
– Bardzo. Z „Siódemki” nie było powrotu do rutyny. Do szkoły 

publicznej, do z góry ułożonego życia, do zwykłych ludzi bez proble-
mów w nauce, do zwykłych osobowości. „Siódemka” nauczyła mnie 
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szukania wyzwań i otaczania się ludźmi, którzy żyli dla szkoły, a szko-
ła była od rozwiązywania problemów. 

– Kogo Pani wspomina najlepiej z tamtych czasów?
– Wspominam dobrze moją pierwszą klasę, której byłam wycho-

wawczynią. Do dziś mam do niej ogromny sentyment. 
– Sprostała Pani wyzwaniom? Była Pani tym kimś, na kogo czekali Ci 

nietypowi uczniowie?
– Byłam dość ostra, ale raczej lubiana jako osoba chyba ważna ze 

względu na swoje poczucie humoru, którego używałam na lekcjach.
– A jak oni Panią zapamiętali?
– Na pewno zapamiętali pierwszy dzień szkoły. Chłopak, który miał 

podarte spodnie, kolczyk w nosie oraz poszarpane ubranie, spojrzał na 
mnie i zapytał: „Ja jestem bardzo ciekawy, czego pani od nas będzie 
wymagała?”.  A ja powiedziałam: „Po pierwsze, oczekuję, że będziesz 
się normalnie ubierał, a po drugie, że nie będziesz śmierdział”.

– Hahahahaha... A na poważnie – ta szkoła zmieniła Panią, a czy zmie-
niła też ludzi, którzy ją kończyli? 

– Oczywiście. Przychodzili do nas ludzie, którzy mieli problemy. 
Zahukani, zagubieni ludzie, na których ktoś wiecznie naskakiwał w in-
nych szkołach. Przychodzili z całym arsenałem osobistych problemów 
i dopiero tu otwierali się na świat. Tu zaczynali układać sobie w głowie 
ścieżkę – a może i coś więcej – do szczęścia. Staram się nadążać za ich 
życiem i obserwować ich wszystkie kroki po wyjściu ze szkoły. 

– Czy dalej im Pani pomagała? Rozwiązywała ich, już dorosłe, pro-
blemy?

– Jestem osobą, do której można zawsze podejść i porozmawiać, 
i uważam, że dość dużo pomagałam.

 – A nauczyciele, ludzie, którzy z Panią pracowali? Kogo Pani najlepiej 
zapamiętała? 

 – Przetoczyło się przez „Siódemkę” mnóstwo ludzi i do wszystkich 
też mam wielki sentyment. Nie chciałabym kogoś przeoczyć, bo wszy-
scy byli dla mnie ważni. Czasem sobie ich „odwiedzam”, wertując 
stare zdjęcia. To były wspaniałe czasy. 

– Po tych wszystkich latach, wyzwaniach i doświadczeniach jaką jedną, 
najważniejszą myśl, przekazałaby Pani dzisiejszym uczniom „Siódemki”? 

– Niech idą własnymi ścieżkami i dążą tylko do upragnionego ce-
lu. Ta szkoła jest do tego idealnym miejscem. Pozwala każdemu jak 
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w soczewce zobaczyć jednostkę, człowieka. Nie musicie być numerem 
w dzienniku i częścią szkolnej masy. 

– Bardzo Pani dziękujemy za wywiad i za poświęcenie nam czasu.
– Bardzo proszę. Do widzenia.

WYWIAD Z ANNĄ OLSZAŃSKĄ, 
WIELOLETNIĄ NAUCZYCIELKĄ MATEMATYKI W „SIÓDEMCE”

– Jak Pani wspomina lata w „Siódemce”?
– Bardzo dobrze wspominam ten czas.
– Pani była pierwszą nauczycielką?
– Jedną z pierwszych, ale pierwszą nauczycielką matematyki. Nie 

zakładałam tej szkoły, z tego, co wiem, to „Siódemka” jest chyba je-
dyną szkołą w Warszawie, którą w pełni zakładali rodzice. A na tej wsi 
(bo Wola była kiedyś dalej od centrum) skrzyknęli się rodzice i stwier-
dzili, że zrobimy naszym dzieciom szkołę. Więc ja nie uczestniczyłam 
w procesie zakładania szkoły. W moim przypadku zaczęło się od tego, 
że w sklepie wisiało ogłoszenie o tworzeniu szkoły i jest konkurs na 
nauczyciela matematyki. Stwierdziłam: „Dobra, pójdę sobie na kon-
kurs!”. Zostałam zakwalifikowana z jeszcze jedną panią, potem już nie 
pamiętam, co się stało z tą drugą osobą, ale ja zostałam. Także ja nie 
uczestniczyłam w tworzeniu szkoły, tylko w jej organizowaniu na bie-
żąco. Kiedy był już pierwszy września i mieliśmy trzy partery w trzech 
różnych blokach, trzeba było postawić pytanie, czy nauczyciel zdąży 
przejść celem nauczania w ciągu pięciominutowej przerwy z jednego 
budynku do drugiego. Jesienią tak, ale zimą nie, bo wiadomo, że trze-
ba było się ubrać i rozebrać, co zajmuje więcej czasu. Ale wracając do 
pytania, jak wspominam „Siódemkę”... W historii naszego kraju to był 
jedyny taki moment, w którym żyliśmy w bardzo głębokim przekona-
niu, że urządzimy ten kraj po swojemu. Wcześniej tak nie było, bo to 
komuna, i myślę, że później też nie. Jeśli teraz myślę o urządzaniu 
naszego kraju, to chyba z wieloma ludźmi dzielę niechęć i często po 
prostu mi się nie chce. Natomiast wtedy nam się chciało, mieliśmy 
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jakąś naiwną wiarę, że nam się uda. W to, ile – jak nieprawdopodobnie 
dużo – myśmy wtedy pracowali społecznie, trudno teraz uwierzyć. 

– A nie bała się Pani iść do tak małej, nowej i niesprawdzonej szkoły?
– Nie, ja się absolutnie nie bałam. Ja chciałam. Od dawien dawna 

wiedziałam, że chcę uczyć matematyki i wiedziałam, że nie chcę uczyć 
w dużej szkole. Ja pracowałam wcześniej na AWF-ie i tam uczyłam 
statystyki matematycznej. W mojej historii jest to o tyle ważne, że 
wtedy uczyłam się, jak rzeczy trudne tłumaczyć łatwo, co w szkole się 
bardzo przydaje, bo to w sumie podstawowa rzecz, którą nauczyciel 
musi umieć. Jednak w pewnym momencie stwierdziłam, że ja już nie 
chcę tam pracować. W tym czasie właśnie zaczęły powstawać szkoły 
społeczne. Pomyślałam sobie: szesnastka uczniów na lekcji, z każdym 
mam czas pogadać, każdemu mogę sprawdzić zeszyt. Stwierdziłam, że 
właśnie tak chcę pracować. Ja w ogóle nie miałam takich obaw, że to 
nowe. Jeszcze do tego niedaleko od domu. Nie, absolutnie nie miałam 
takich obaw. Chyba nie miałam też obaw dotyczących relacji między-
ludzkich, ale tu musiałam dość szybko zweryfikować ten pogląd. Dla-
tego że początki wszystkich szkół są trudne. Kiedyś wypytywałam 
w różnych szkołach społecznych, jak to było na początku, i wszędzie 
było tak, że na początku coś powstawało, potem ludzie między sobą 
potwornie kłócili się, potem ktoś odchodził, następnie ktoś przycho-
dził, potem ewentualnie kłócili się jeszcze raz, a następnie wiedzieli-
śmy już, jaka jest nasza szkoła. Gdy w przyszłości pojawiał się ktoś 
nowy, można było mu powiedzieć: my jesteśmy tacy, jak ci pasuje, 
zostań, jak nie pasuje, to idź gdzie indziej. Ewentualnie ktoś był przyj-
mowany i mówiliśmy mu: sorry, ale do nas nie pasujesz. My się nie 
dopasujemy do ciebie, bo nas jest dużo i my już wiemy, jacy chcemy 
być. Jednak na początku nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy moja 
koncepcja jest ważniejsza od koncepcji kolegi. Jeśli było więcej ludzi 
myślących tak jak ja, to było po naszemu, jak nie, to nie. I w ten spo-
sób wybuchały prawdziwe trzęsienia ziemi w każdej nowej szkole. 
Chociaż wtedy to było oczywiste; nam potwornie zależało, myśmy w to 
wierzyli, przez co niewiarygodnie się kłóciliśmy.

– Czy te kłótnie dotyczyły tylko dorosłych?
– Postawmy sprawę jasno. Czy jest możliwe, żeby między nauczy-

cielami przez dłuższy czas utrzymywał się poważny spór i żeby nikt 
o tym nie wiedział? No, ja rozumiem, że jak pokłócimy się w pokoju 
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nauczycielskim i kłócimy się jednego dnia na czterech przerwach, to 
może nikt o tym nie wiedzieć, ale jeśli to jest dłuższy spór, to najpierw 
wiedzą uczniowie, potem rodzice albo najpierw rodzice, a potem 
uczniowie, po prostu nie ma cudów. Poza tym jest tak, że na początku 
szkół społecznych ta koncepcja wspólnoty rodziców, nauczycieli 
i uczniów była bardzo silna, więc pomysł ukrywania czegokolwiek 
przed kimkolwiek był absurdalny. Od zawsze istniał problem, czy 
ukrywać coś przed uczniami. Nauczyciel ma wdrukowane coś takiego, 
aby ukrywać przed uczniami, ale jeśli chodzi o rodziców, to w ogóle 
nie było takiego pytania, zwłaszcza że tę szkołę założyli rodzice, oni 
mnie zatrudnili. 

– Jakie cele miała „Siódemka” na początku?
– Ja chyba nie znam odpowiedzi, ale wydaje mi się, że rodzice 

chcieli, żeby ich dzieci były po ludzku traktowane. Normalne jest to, 
że porównujemy szkoły państwowe do szkół społecznych. Tylko że ta 
szkoła, z którą się porównujemy teraz, to jest zupełnie inna szkoła 
publiczna niż wtedy. Ja uważam, że jednym z największych osiągnięć 
szkół niepublicznych jest to, że jakoś wpłynęliśmy na system nauki 
w tych szkołach państwowych. Są one mniej zamordystyczne. To jest 
nasza zasługa. Szkół społecznych jest mało, będzie mało, mają mało 
uczniów i nauczycieli, natomiast szkoły państwowe musiały zobaczyć, 
że w dobrych warunkach można się uczyć. Że nie jest prawdą, że szko-
ły społeczne tylko rozbestwiają i niczego nie uczą. Jednak wracając do 
pytania... Wówczas w szkołach państwowych panowały kompletny za-
mordyzm i głupota. Zawsze jak mówię o szkołach państwowych, że to 
była głupota, to wiem, że mówię prawdę, ale równocześnie wiem, że 
w tych szkołach jest trochę świetnych nauczycieli, których właśnie 
skrzywdziłam tym uogólnieniem. 

– Czy pamięta Pani jakieś śmieszne zdarzenia z życia szkoły?
– Pamiętam taką historię związaną z relacjami ludzi na tym osiedlu. 

To było tak, że nas tam niespecjalnie lubiano. Chodziło o zazdrość: „...
bo ci to są bogatsi”. Nauczyciele według nich podobno zarabiali strasz-
ną kasę, no wówczas rzeczywiście nauczyciele w społecznych szkołach 
zarabiali zauważalnie więcej, dlatego że dyrektorzy, żeby ściągnąć do-
brych nauczycieli, musieli dużo płacić. Potem to się skończyło. Ucznio-
wie, którzy byli postrzegani jako bogaci, stawali się obiektem zazdrości 
na tym osiedlu, bo wieść o szkole rozniosła się szybko. Wiedziano, że 
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uczniowie przechodzą z jednego budynku do drugiego. No i pewnego 
dnia pobili chłopców miejscowi miłośnicy piwa pod sklepem. Zastana-
wialiśmy się, co zrobić, a że to była moja klasa wychowawcza, wiedzia-
łam, że nie mogę wszczynać z tamtymi wojny, bo nasi uczniowie będą 
regularnie bici. Dlatego pewnego dnia poszłam, znalazłam tych gości, 
postawiłam im piwo i porozmawiałam z nimi, o co im właściwie chodzi, 
czego zazdroszczą. Powiedziałam, że przez najbliższy czas będę chodzi-
ła w żółtej kurtce i gdyby im brakowało kiedyś na piwo, gdyby mieli 
uczucie, że są biedni, to niech mnie znajdą, ja im postawię, ale niech 
się już odczepią od naszych uczniów. Przy czym to oczywiście było 
powodem jednego ze sporów; spotkałam się z zarzutem, ze tak absolut-
nie nie wolno postępować, że to niepedagogiczne.

– A kogo Pani wspomina najlepiej?
– Nie odpowiem na to pytanie, żeby przypadkiem nie pominąć 

kogoś i nie zrobić komuś niepotrzebnie przykrości. To było tak, że my 
się albo przyjaźniliśmy, albo mieliśmy wszelkie szanse się zaprzyjaźnić. 
Mieliśmy bardzo dużo tematów do rozmowy, a ci, którzy byli poza 
pewnym nawiasem ze względu na brak tych tematów, bardzo szybko 
odpadali. Jeśli „Siódemka” ma już dwadzieścia lat, to znaczy, że ja od 
dwudziestu lat pracuję tylko w szkołach społecznych i w każdej z nich 
miałam dobry kontakt z nauczycielami, zawsze była miła atmosfera.

– Czy ma Pani jakiś kontakt z „Siódemką” teraz?
– Właściwie to nie. Przez rok pracowałam jeszcze w „Siódemce” 

przy Smulikowskiego, jak próbowali zakładać gimnazjum. Był to trud-
ny moment dla szkoły. Miała mało uczniów, lokal był, ale nie najlep-
szy. Zastanawiano się, czy nie zamknąć szkoły. Miałam takie poczucie, 
że szkoła ma trudności, potem jak się dowiadywałam, że już jest lepiej, 
to się cieszyłam.

– Czy coś chciałaby Pani przekazać obecnym i przyszłym uczniom „Sió-
demki”?

– Mhhmm…
– Uczcie się?! 
– Nie no, uczcie się, ale poświęcenie całego czasu na naukę jest 

błędem, bez przesady. Ale uczcie się w tym sensie: wykorzystaj na-
uczyciela swego, bo możesz mieć gorszego. Uczcie się, bo u tych ludzi 
warto się uczyć!

– Dziękujemy bardzo!



18

ROZMOWA Z IGOREM CYPRIAKIEM, 
ABSOLWENTEM „SIÓDEMKI” (MATURA ‘94)

– Jak Pan pamięta „Siódemkę” z czasów, gdy był Pan jej uczniem?
– Na początku byłem w szoku, bo nawet sobie takiej szkoły nie 

wyobrażałem. Trzy klasy były rozrzucone na terenie osiedla Jelonki, 
co oznaczało, że wędrowaliśmy z lekcji na lekcję do klas, które mie-
ściły się w osobnych budynkach. Były one od siebie oddalone o pięć-
set metrów czy nawet o kilometr. Można było się po drodze zgubić 
(śmiech).

– A sposób, w  jaki funkcjonowała?
 – Było to naprawdę szokujące, bo szkoła funkcjonowała zupełnie 

inaczej niż budynek czy instytucja, lecz jako grupa ludzi, uważam, że 
dla mnie to był szczęśliwy traf. Wy już tego nie pamiętacie (śmiech). 
Wiem, że to potwornie brzmi, ale szkolnictwo wtedy było naprawdę 
toporne, stanowiło taki młot, co walił ucznia w łeb, a „Siódemkę” 
tworzyła grupa ludzi, którzy postanowili zrobić coś zupełnie innego. 
Szkołę nieinstytucjonalną, nie na zasadzie rozkaz-wykonanie rozkazu, 
lecz za pośrednictwem negocjacji. Wtedy naprawdę można było się 
rozwinąć i dawała ona możliwość podążania własną ścieżką, a co naj-
ważniejsze – czułem się współodpowiedzialny za to przedsięwzięcie. 
To było niesamowite, że mogłem porozmawiać z nauczycielem, jak 
powinien wyglądać nasz program nauczania. Traktowano nas na rów-
ni z dorosłymi i razem z nimi mogliśmy planować życie szkoły i jaki 
ono będzie miało kształt. 

– Co chciałby Pan przekazać obecnym i przyszłym uczniom „Siódemki”?
– Naszła mnie taka myśl, jak mnie poinformowano o tym, że mam 

udzielić wywiadu... Wyobrażałem sobie, że siedzą harcerze i opowia-
dam im, jak walczyło się z Niemcami w okopach (śmiech). Ale tak 
całkiem serio, to w odpowiedzialny i trzeźwy sposób spoglądajcie na 
wszystko. 

– Czy pobyt w „Siódemce” był/jest dla Pana ważny?
– Ja na przykład od ukończenia szkoły nie jestem w stanie pracować 

w dużych firmach i korporacjach czy w innym molochu, bo albo ja je 
zniszczę, wysadzając w powietrze, albo one zniszczą mnie. Pracuję dla-
tego w małych firmach, gdzie jest najwyżej dziesięć osób, gdyż relacje, 
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jakie wytwarzają się w takich miejscach, są zupełnie inne niż przy 
pracy z grupą dwustu czy tysiąca osób. W mniejszym otoczeniu czujesz, 
że masz wpływ na rzeczywistość. Pokolenie moich rodziców wspomi-
na maturę jako jeden z największych koszmarów, natomiast mi spo-
łeczne liceum pozwoliło traktować maturę jak taką dużą klasówkę. 

Rozmawiali: Od Och i Janek Glazer

WYWIAD Z ANDRZEJEM BATORSKIM, 
WIELOLETNIM NAUCZYCIELEM FIZYKI I MATEMATYKI 

W „SIÓDEMCE”

– Dzień dobry.
– Dzień dobry. 
– Panie Andrzeju, jak Pan pamięta „Siódemkę” z czasów, gdy był Pan 

nauczycielem?
– Mhm... To znaczy, ja jeszcze jestem nauczycielem. Natomiast… 

rzeczywiście działo się to ładnych parę lat temu. Ja zacząłem uczyć 
jakoś na początku lat 90-tych. To był może trzeci rok działania szkoły. 
Coś w tych okolicach. Ówczesnym dyrektorem był pan Skrzypczak, 
a pan Piotr Kostrzyński, obecny dyrektor, był wtedy psychologiem 
szkolnym, młodym, tuż po studiach. No i to była jedna z pierwszych 
szkół społecznych, które w ogóle powstały. Sam numer jakby o tym 
świadczy. W momencie kiedy otworzyły się takie możliwości, znalazło 
się parę osób, w jakimś tam sposób odrzucających to państwowe szkol-
nictwo, te molochy. Ludzi, którzy próbowali wprowadzić swoje idee 
w życie i stworzyli po prostu małą kameralną szkółkę, która, w mo-
mencie kiedy ja przyszedłem, mieściła się przy ulicy Ludwiki, gdzieś 
tam sobie na Woli. W takich dosyć zapyziałych warunkach, natomiast 
była to szkoła bardzo prężna, bardzo fajni młodzi ludzie. Początki 
szkół społecznych wyglądały zupełnie inaczej niż w tej chwili. Teraz 
nabór do szkół społecznych odbywa się na troszkę innych zasadach. 
Wtedy to było modne, wydawało się, że ten typ szkolnictwa może 
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przełamać inercję szkoły państwowej, więc trafiało tam sporo osób, 
takich z ambicjami, mających własne pomysły. Ja osobiście bardzo 
miło wspominam ten okres, aczkolwiek, no nie ukrywam, że jakby 
same układy personalne stały się w pewnym momencie tam... no były 
dosyć ciężkie. Znalazło się wśród kadry parę młodych osób, takich 
które chciały coś zrobić, natomiast w pewnym momencie doszło do 
dosyć ostrych starć i konfliktu z ówczesnym dyrektorem szkoły, mię-
dzy innymi pan Kostrzyński w tym uczestniczył, między innymi dla-
tego musiał odejść ze szkoły, także ja w którymś momencie dostałem 
wypowiedzenie. Stosunkowo szybko napór rodziców i uczniów oraz 
pozostałej kadry spowodował, że dyrektor Skrzypczak odszedł i dy-
rektorem została Ida Urbańczyk. To był chyba najfajniejszy okres 
w szkole.

– A jak Pan ocenia lata spędzone w „Siódemce”?
– To znaczy…
– Sam okres nauczania, relacji między…
– Dla mnie był to okres dosyć istotny, dlatego że ja wcześniej uczy-

łem dość długo w szkołach państwowych i trafiając do szkoły społecz-
nej, jakby nauczyłem się innego sposobu patrzenia na kontakty, relacje 
nauczyciel-uczeń, a radykalnie zmieniło się moje podejście do stawia-
nia wymagań, sposobu prowadzenia lekcji, egzekwowania materiału 
i tak dalej, to jednak w szkole państwowej wygląda inaczej. Człowiek 
przychodzi, wykłada, egzekwuje i nie obchodzi go, czy ta wiedza docie-
ra do ucznia czy nie, natomiast tu jest troszkę inaczej i ja to sobie bar-
dzo cenię. Uważam, że to są umiejętności, które mi się bardzo przyda-
ły. Zresztą w tej chwili za boga bym nie wrócił do szkoły państwowej.

– Czyli nadal Pan uczy w szkole…
– Nadal uczę w szkole społecznej.
– Czy może Pan w takim razie powiedzieć, że pobyt w „Siódemce” coś 

zmienił w pańskim życiu, tak na stałe, i wpłynął na dalsze Pana losy?
– To są dość duże słowa. W życiu osobistym ja tu poznałem bardzo 

dużo fajnych osób i mogę nawet powiedzieć, że w pewien sposób jestem 
z nimi dalej blisko, natomiast… natomiast też jakby dostrzegam pew-
ne aspekty negatywne uczenia w szkołach społecznych. To jest jednak 
tak, że przynajmniej w tej chwili do większości szkół tego typu trafia 
młodzież z jakimiś tam problemami. No, ale to jest praca w klasach, 
powiedzmy, bardziej kameralnych, mniejszych niż w szkołach pań-
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stwowych. Jest bardziej indywidualne podejście do ucznia, ale też 
uczniowie są często trudni, to nie znaczy, że gorsi, bo to są czasem 
ludzie jakoś tam niepokorni, którzy są na bakier z tym oficjalnym 
systemem, ale też mający taki charakter, z którego można dużo wycią-
gnąć, wycisnąć, ale jest to trudne, nie jest to łatwy kawałek chleba.

– To oznacza jakąś wyjątkowość?
– Szkół społecznych?
– Tak. Przez to, że…
– W moim mniemaniu to jest tak, że każdy człowiek jest wyjątko-

wy, teraz pytanie, co chcesz z tego wyciągnąć. No i to jest tak, że moż-
na tworzyć laurki. Ja oczywiście mógłbym opowiedzieć wiele jakiś tam 
fajnych faktów, ekstra rzeczy, które w kontaktach z uczniami czy w ka-
drze wyszły, natomiast to nie jest ta szara rzeczywistość, to jest tak, że 
słowa w pewien sposób tworzą rzeczywistość. Ale głównie ją opisują 
i opis jest taki, że jednak ta praca jest ciężka. Jest trudna młodzież, 
dużo więcej niż w szkołach państwowych jest takich osób z problema-
mi, jakoś niepotrafiących się odnaleźć. Szkoła państwowa w pewien 
sposób to zabija, tę indywidualność, natomiast szkoła społeczna bywa, 
że jest w stanie pomóc. Wiele takich przypadków mógłbym wskazać, 
osób, które trafiały na przykład jakoś tam skopane przez państwowy 
system szkolny, trafiały do tej szkoły i w pewien sposób zostały ura-
towane, to znaczy jakoś tam odnalazły się i okazały się wspaniałymi 
ludźmi.

– Czyli mogę wnioskować z tego, co Pan mówi, że szkoły społeczne są 
taką drugą instancją, są takim miejscem pomocy?

– Bywa. Znaczy bywa, że są przechowalnią, że są osoby, którym 
jakoś nie zależy na… specjalnie nie mają swoich ambicji intelektual-
nych i raczej obowiązek szkolny traktują jako zło konieczne. Wtedy, 
jeżeli szkoła nie stawia wymagań, po prostu jest się zapisanym i nic 
z tego nie wynika, natomiast bywa tak, że uczeń jakoś się zafascynuje 
ludźmi, których ma wokół siebie, kadrą. Nie wiem, jak to jest u was 
w tej chwili, natomiast ja pamiętam z tych wczesnych lat jakieś wspól-
ne wyjazdy, jakieś imprezy i tak dalej. Było tak wśród kadry i wśród 
młodzieży i ludzi, którzy tę szkołę tworzyli i do których reszta usiło-
wała dociągnąć; młodym ludziom zależało na tej szkole i z przyjem-
nością do niej chodzili.

– Czyli oprócz tej pomocy była też ta jakby elitarna grupa uczniów?
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– To znaczy, ja myślę, że zawsze powinna być taka grupa, w której 
wszyscy mają ambicje, żeby dociągnąć...

– Czy generalnie, mimo że praca była ciężka, czy sprawiała Panu...
– Tak?
– Dużo przyjemności?
– Tak. Był też okres taki bardzo imprezowy, to znaczy to jest tak, 

że jakby tym głównym motywem dla wielu osób, myślę, pracujących 
w tej szkole było: Żyj i daj żyć innym. To nie było takie proste walenie 
po głowie, masz się uczyć, uczyć. Tylko ma być fajnie przy okazji, 
a zróbmy coś sensownego, coś z tego wyciągnijmy.

– Nauka przez zabawę?
  – No nie. Nauka jest sprawą dosyć poważną, owszem można pewne 

elementy jakby w taki sposób podać, żeby to było miłe, łatwe i przy-
jemne, natomiast, niestety, nie obejdzie się bez bólu. Każdy wie, że 
jeżeli chce rzetelnie jakąś tam działkę opanować, to w którymś mo-
mencie musi zasiąść i rzetelnie nad tym popracować, a to niektórych 
boli. No nie jest to zabawa.

– Co w takim razie chciałby Pan powiedzieć obecnym i przyszłym uczniom 
„Siódemki” w sprawie nauki i podejścia do szkoły?

– Słuchaj.. Nie wiem, jaki jest plan na dziś. Istotne jest w takiej 
małej szkole, żeby tworzyć jakąś tam wspólnotę, która na coś tam jest 
zogniskowana, że mamy jakieś wspólne wartości, wspólne cele, które 
chcemy realizować, a przy tym wszystkim chcemy się dobrze bawić, 
bo to jest dla was taki okres w życiu, kiedy właściwie prawie każdy, 
jak z kimś rozmawia, wspomina ten okres szkoły średniej jako naj-
szczęśliwszy w swoim życiu. Wtedy się zawiera najwięcej przyjaźni, 
człowiek ma najwięcej pomysłów na siebie, na innych, no i to warto 
wykorzystać, żeby się nie zamknąć w takiej enklawie, tylko jakby być 
na zewnątrz do innych.

– Czyli integracja między uczniami, ale też integracja między uczniami 
i nauczycielami. Trzeba zaufać nauczycielom.

– To znaczy ja nie wiem, czy jest to kwestia zaufania...
– Myślę, że w pewnym sensie tak.
– To jest tak, że wy jesteście młodzi, niedoświadczeni i jest kadra, 

jeśli ta kadra jest fajna, doświadczona, z pomysłami i są tacy ludzie, 
którym się chce, to oni do was, rozumiem, wyjdą, może już wyszli, 
prawda?
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– Miałbym jeszcze prośbę do Pana o jakąś anegdotkę, śmieszne zdarzenie, 
związane z obecnym dyrektorem, panem Piotrem.

– Nie.
– Bo Pan wcześniej powiedział, że pan Piotr został wylany ze szkoły?
– Tak.
– W latach 90-tych. Jeszcze był wtedy pedagogiem?
 – Tak. Psychologiem szkolnym.
– Psychologiem szkolnym. Przepraszam za pomyłkę. No, to wystarczy, 

bardzo Panu dziękujemy za wywiad, było nam bardzo miło.
– Bardzo proszę.
– Doprowadzicie mnie z powrotem, bo nie wiem, czy trafię?
– Tak, oczywiście.

WYWIAD Z PROF. PIOTREM BALCEROWICZEM, 
ORIENTALISTĄ, NAUCZYCIELEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

I FILOZOFII W „SIÓDEMCE”

– Witamy, Panie profesorze.
– Witam, bardzo mi miło.
– Pierwsze pytanie. Jak Pan pamięta „Siódemkę” z czasów, gdy był Pan 

nauczycielem?
 – Pierwsze słowo, jakie mi przychodzi na myśl, to chaos, a właści-

wie dwa słowa – miły chaos. Bo to, co było istotne, to właśnie taka 
bardzo miła, ciepła atmosfera. Brak jakiejś hierarchiczności, sztywno-
ści. Podobały mi się relacje w samej szkole, zarówno między nauczy-
cielami, jak i między nauczycielami a uczniami. Te kontakty były 
właśnie takie bardzo bezpośrednie, powiedziałbym, rodzinne. Druga 
sprawa, którą pamiętam, to, że mmm, chyba, no to było moje wrażenie, 
uczniom poświęcano zawsze… czas. Tyle czasu, ile potrzeba, i te kon-
takty stawały się właśnie takie nieformalne. Uczniowie, takie miałem 
odczucie przynajmniej, mogli przyjść, poradzić się, czy to u dyrekcji, 
czy u kogokolwiek innego. Ważną instytucją był szkolny psycholog. 
Nie wiem, jak to jest w innych szkołach, jak to wtedy bywało, to chy-
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ba nie było zbyt rozpowszechnione wówczas. To są chyba moje pod-
stawowe takie wspomnienia, może jeszcze trzeci aspekt: sypiący się 
budynek, fatalny budynek, na Woli w starej kamienicy robotniczej, 
która w ogóle nie była przystosowana do warunków szkolnych. I to 
właśnie stanowiło taki szczególny klimat okolicy, która nie była naj-
lepsza, i to zdumiewało, że w takiej okolicy mieściła się bardzo sym-
patyczna szkoła.

– Jeśli Pan ma teraz jakieś kontakty z nauczycielami, w ogóle z „Sió-
demką”, to jak Pan postrzega teraz tę szkołę?

– Przykro mi, ale w „Siódemce” nie byłem od dawna. Znam osoby, 
które pracowały wcześniej i mają ten kontakt. Przyznam, że nie jestem 
w stanie powiedzieć, w jakiej kondycji znajduje się szkoła.

– Jeszcze pytanie o papierosy, bo dyrektor teraz trochę goni za palenie, 
ale sam podobno kiedyś dużo palił. Jak to właściwie było w tamtym okre-
sie?

–To był faktycznie problem; ja miałem wrażenie, że jak wchodzę 
do sekretariatu lub gabinetu dyrektora, to powinienem najpierw zało-
żyć maskę przeciwgazową, bo inaczej trudno się poruszać w tym dymie. 
To koszmar dla mnie, osoby niepalącej, nigdy niepalącej. Dla takiej 
osoby problemem było to, że jak wchodziłem i zostawiałem moje okry-
cie, kurtkę, no skórzaną, zawsze chodzę w skórzanej kurtce i zazwyczaj 
ona nie przesiąka niczym, ale przyznam, że jak wychodziłem to tak 
długo, długo czułem, że ta kurtka wisiała, była tak dobrze uwędzona 
w dymie papierosowym, to, to było potworne… tak!

– Pan profesor nigdy nie palił?
– Nigdy nie paliłem, bo uważam, że rzeczywiście palenie jest rzeczą 

zdecydowanie szkodliwą, bo przyjemność jest chyba pozorna, a nałóg 
szkodliwy i nieprzyjemny, po prostu śmierdzący, więc… Ja sam oczy-
wiście nikogo nie ganię, nikomu bym nie zabraniał palenia, to jest oso-
bista decyzja, ale podkreślam – to, moim zdaniem, niemądra decyzja.

– Czy w jakikolwiek sposób pobyt w „Siódemce” wpłynął na Pana dal-
sze losy, czy był dla Pana ważny?

– To są dwie różne sprawy.. Myślę, że nie wpłynął na moje dalsze 
losy, ale był dla mnie ważny. Ważny w tym sensie, że jak pracowałem 
w „Siódemce”, wynikało z tego, że to po prostu lubiłem i zawsze sta-
rałem się robić dokładnie to, co lubię. Nie można mnie zmusić do 
zrobienia czegoś, czego nie chcę zrobić, a pracowałem tu dobrowolnie. 
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Ten kontakt z uczniami był dla mnie i przyjemny, i istotny, bo tak 
poruszałbym się pewnie w świecie akademickim wyraźnie, przede 
wszystkim akademickim, a dzięki pracy w „Siódemce” miałem kontakt 
jeszcze z innym sposobem myślenia, innym sposobem życia, pozauni-
wersyteckim, dlatego sobie to ceniłem. A nie wpłynął ten pobyt w „Sió-
demce” na moje życie, bo właściwie instytucje z zasady nie wpływają 
na moje życie, to raczej kontakty z ludźmi wpływają na moje życie. 
A uważam, że instytucje nie powinny wpływać na życie człowieka i ro-
lą ich jest wyłącznie umożliwianie rozwoju jednostek. I tylko tyle.

– Powiedział Pan, że było to ważne, że Pan lubił przebywać w szkole, 
uczyć uczniów, nawiązywać kontakty z nowymi uczniami. To nie były trzy–
cztery lata liceum, tylko prawdopodobnie uczył Pan dłużej.

– Zacząłem uczyć w 1996 roku i chyba przestałem w 2002 albo 2003, 
z jakieś sześć-siedem lat chyba, musiałbym to policzyć, więc to był 
długi okres. On akurat tak wypadał między moim życiem w Niem-
czech, bo akurat przyjechałem do Polski, i właściwie bezpośrednio po 
tym zacząłem uczyć w „Siódemce”, a następnie wyjechałem znowu 
z Polski do Niemiec i przestałem pracować w „Siódemce”. Po kolejnym 
powrocie podjąłem pracę na Uniwersytecie Warszawskim.

– A jak Pan zaczął uczyć w „Siódemce”? Przez znajomości?
– Tak… Ktoś mi tę szkołę polecił, bo wcześniej, gdy powstawały 

licea społeczne – w latach 1989-1990 – pracowałem w jednym z liceów 
społecznych, potem wyjechałem na kilka lat do Niemiec, na Uniwer-
sytet w Hamburgu, i ten okres, kiedy uczyłem, mi się podobał, chcia-
łem do tego wrócić. „Siódemkę” mi polecili znajomi, podjąłem ten 
kontakt i rozpocząłem pracę.

– A czy chciałby Pan coś teraz przekazać obecnym i przyszłym uczniom 
„Siódemki”? Szkoła dalej żyje, więc będą nowi uczniowie.

– Myślę, że tak, co najmniej jedną rzecz. A może nawet kilka rzeczy. 
Pierwsza rzecz, że powinniśmy zawsze robić to, co lubimy, i przede 
wszystkim to, co wpływa na nasz rozwój intelektualny przede wszyst-
kim. W końcu, należymy do tego gatunku zwierząt, który ma w swo-
jej nazwie gatunkowej rozumny, jako homo sapiens, więc tę rozumność 
powinniśmy kultywować i rozwijać. To jest, chyba, pierwsza rzecz, 
czyli rozwijać się intelektualnie, a także emocjonalnie, ale robić to 
głównie dla przyjemności. Nie zastanawiać się nad ewentualnymi prak-
tycznymi konsekwencjami, w tym sensie, że gdy decydujemy się, po-
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dejmujemy pewne wybory w życiu, co studiować, to pierwsza rzecz, 
pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, brzmi: czy ja to lubię? 
Czy będzie sprawiało mi to przyjemność? A dopiero gdzieś tam pyta-
nie jedenaste, dwunaste, na liście kolejne, to będzie: czy ja będę się 
mógł z tego utrzymać? Uważam, że człowiek się zawsze utrzyma pod 
warunkiem, że będzie miał pewien potencjał intelektualny, jakiekol-
wiek wykształcenie i pasję. Bez względu na wykształcenie zawsze sobie 
znajdzie jakąś pracę. A osoba, która nawet pójdzie na pozornie korzyst-
ny, intratny kierunek studiów, jeżeli nie będzie miała zdolności i nie 
będzie inwestowała w siebie, to i tak nie znajdzie żadnej dobrej pracy. 
Więc powinniśmy w swoich wyborach życiowych kierować się tym, 
żeby nasz wybór przyniósł nam przyjemność, radość i rozwój we-
wnętrzny. 

I kolejna sprawa, moim zdaniem, ważna: jesteśmy dla siebie sami 
tyle warci, ile zainwestowaliśmy w siebie, ile się naczytaliśmy i prze-
myśleliśmy. Żyjemy właściwie w czasach szybkiej informacji elektro-
nicznej i obserwuję przykrą dla mnie tendencję, że ludzie wiedzą 
coraz mniej, coraz bardziej powierzchownie. To nie jest według mnie 
dobry kierunek; uważam, że jednostki, które inwestują w siebie, 
przede wszystkim czytają, dużo czytają, mają szanse na sukces, ale 
także mają szanse na czerpanie przyjemności z życia, bo żeby czerpać 
przyjemność z życia, trzeba też rozumieć świat, jaki nas otacza. Trze-
ba być w stanie zrozumieć kulturę, w jakiej się żyje, a jeżeli nie czy-
tamy, jeżeli nie zastanawiamy się krytycznie nad tym, co nas otacza, 
to po prostu tej kultury nie rozumiemy. Żyjemy w jakimś malutkim 
świecie, z malutkim móżdżkiem i otacza nas straszny wielki świat, 
z którego nic nie będziemy rozumieli. Podstawowa, moim zdaniem, 
sprawa to chłonąć wiedzę. Zdaję sobie sprawę, że są przedmioty dla 
nas nieciekawe. Dla każdego różne przedmioty są nieciekawe. Ja też 
miałem w szkole takie przedmioty, ale zawsze podchodziłem do tego 
konstruktywnie. Myślę, że to też taka moja rada by była: żeby pod-
chodzić do przedmiotów, które nam wydają się nudne, także kon-
struktywnie. A konstruktywnie, według mnie, oznacza rzecz nastę-
pującą: idziemy na lekcję nudną z przedmiotu, który nas kompletnie 
nie interesuje, tak czy inaczej musimy tam wysiedzieć te czterdzieści 
pięć minut, potem będą jakieś testy, klasówki. I będą od nas oczeki-
wali jakiejś wiedzy. My i tak będziemy musieli poświęcić trochę cza-
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su, żeby się nauczyć do tej klasówki czy zdać poprawkę. Więc jeżeli 
odrzucimy ten przedmiot, to będziemy z nim mieli bardzo dużo do 
czynienia na co dzień. Po prostu. Bo siedzimy najpierw te trzy kwa-
dranse, nudząc się i nie słuchając, potem boimy się testu i klasówki, 
potem dochodzi do poprawki, więc musimy trochę powkuwać, żeby 
do tego się przygotować i w rezultacie żyjemy przedmiotem, którego 
nienawidzimy. Ta nienawiść się pogłębia. A konstruktywne podejście 
do takiego przedmiotu to jest skoncentrować się przez czterdzieści 
pięć minut na tym przedmiocie i już wtedy mamy większość sprawy 
w głowie, po prostu pamiętamy informacje, nie musimy już dużo 
czytać na ten temat, mamy jakąś minimalną wiedzę, żeby zdać kla-
sówkę, napisać test i do poprawki w ogóle nie dochodzi. To jest kon-
struktywne podejście. 

I druga sprawa; nawet przedmioty, wydawałoby się nam bezsen-
sowne, skoro ktoś stwierdził, że mają one jakiś pożytek, jakieś zasto-
sowanie, to pewnie tak w pewnym stopniu jest. I one na pewno służą 
ogólnemu wykształceniu. Warto, myślę, czerpać wiedzę z bardzo róż-
nych źródeł i na różne tematy. Jeżeli ktoś jest humanistą, to rzeczywi-
ście przedmioty ścisłe jakoś odrzuca. Ale dla humanisty przedmioty 
ścisłe są bardzo ważne. Na uniwersytecie sam mam przykłady osób, 
specjalistów od różnych dziedzin humanistyki, którzy mają problemy 
z logicznym myśleniem. Dlatego że matematyka im nie szła, że odrzu-
cali ją. Z drugiej strony, ktoś, kto lubił przedmioty ścisłe – matema-
tykę, fizykę – humanistykę jakoś odrzuca, nie rozumie, to też będzie 
miał problemy, żeby zrozumieć otaczającą kulturę, więc dobrą metodą, 
moim zdaniem, jest uczenie się bardzo różnych przedmiotów. W pew-
nym momencie okaże się, że się uzupełniają, trzeba przebrnąć przez 
ten początkowy okres, kiedy nie lubimy tych przedmiotów i właśnie 
podejść konstruktywnie, założyć, że jak się trochę pouczymy, to bę-
dziemy mieli z tymi nielubianymi przedmiotami mało do czynienia 
w rezultacie. I po drugie, że one w jakiś sposób wzbogacą naszą wiedzę. 
W ten sposób, poszerzając naszą wiedzę, po prostu realizujemy naszą 
istotę człowieczeństwa: rozumność poznawania świata. Dzięki niej 
gatunek nasz osiągnął większy sukces niż inne gatunki na tej planecie 
– wyłącznie dzięki tej umiejętności poznawania świata. Jeżeli ktoś od-
rzuca od siebie wiedzę, to – w moim przekonaniu – w sposób symbo-
liczny wchodzi z powrotem na drzewo.
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– Dziękujemy, Panie profesorze, bardzo było nam miło się z Panem 
spotkać.

Rozmawiali: Józek i Robert

ROZMOWA Z ABSOLWENTEM „SIÓDEMKI”,
TOMKIEM STAWISZYŃSKIM

– Jak trafiłeś do „Siódemki”? 
– Mówiąc kolokwialnie i bez ogródek – kiedy byłem w drugiej kla-

sie, wywalono mnie z pewnego warszawskiego liceum państwowego. 
Nie za żadne czyny kryminalne, ale za ogólną, zdecydowanie konte-
statorską postawę wobec panującej tam atmosfery oraz radykalne – 
choć merytoryczne – konflikty z nauczycielami, zwłaszcza z panią od 
polskiego. W każdym razie trzeba było gdzieś się zakotwiczyć. Per-
spektywy miałem raczej kiepskie – naganne sprawowanie, a do tego 
jeszcze jedynka z WF-u na semestr (bo wywalili mnie akurat po pierw-
szym semestrze). I wtedy moja mama znalazła w gazecie ogłoszenie 
o „Siódemce”. Magnesem były przede wszystkim warsztaty literackie, 
które tam – wedle ogłoszenia – prowadzono. No i poszliśmy na roz-
mowę w sprawie mojego ewentualnego przejścia do „Siódemki”, choć 
– szczerze powiedziawszy – myślałem, że z takimi referencjami do 
żadnego liceum mnie już nie przyjmą i skończę w jakiejś zawodówce 
ze specjalizacją „obróbka skrawaniem”.

Pamiętam, że piorunujące wrażenie zrobiło na mnie decorum przy 
ulicy Ludwiki. Obdrapana kamienica, upojeni żule zalegający na ław-
kach i schodach, wulgarne – delikatnie mówiąc – napisy, którymi 
upstrzone były ściany przy schodach prowadzących do wejścia do szko-
ły... Jednak kiedy przekroczyliśmy pancerne drzwi, otworzył się zu-
pełnie inny świat. Tak się szczęśliwie złożyło, że pan Piotrowicz, któ-
ry był wówczas wicedyrektorem i odbywał ze mną tę, nazwijmy to, 
„rozmowę kwalifikacyjną”, uczył przed kilkoma laty właśnie w tej 
szkole, z której mnie wyrzucono. Znał tamtejszą dyrektorkę (według 
mnie, wyjątkowo wredna osoba!), znał realia, jakie tam panowały, 
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i podszedł do mojej historii z pełnym zrozumieniem. W ogóle to była 
niesamowita rozmowa. Pierwszy raz w mojej edukacyjnej karierze 
(a miałem w niej do tamtej pory do czynienia prawie wyłącznie z psy-
chopatami albo wariatami, którzy w ogóle nigdy nie powinni zajmować 
się uczeniem) ktoś rozmawiał ze mną z autentycznym zaangażowaniem 
i zainteresowaniem – wypytywał, czym się interesuję, czego oczekuję 
od szkoły. Miał do mnie – a to naprawdę było dla mnie coś niespoty-
kanego – prawdziwie podmiotowy stosunek, mówiąc językiem trochę 
bardziej poważnym. Po kilku minutach tej rozmowy z Piotrowiczem 
wiedziałem, że chcę w tej szkole zostać. Że tutaj jakoś kompletnie 
inaczej pojmuje się istotę tego, czym jest szkoła, jakie są w niej role 
uczniów i jakie są w niej role nauczycieli – i że bardzo mi się to poj-
mowanie podoba. To pierwsze wrażenie w pełni się potwierdziło. Je-
stem skłonny zażarcie bronić tezy, że „Siódemka” z tamtych czasów 
– a mam nadzieję, że z tych obecnych również – to zjawisko niepowta-
rzalne, niesłychane i wspaniałe!

– Zostałeś w szkole, wszystko było pięknie, a jak klasa? 
– Klasa też składała się w dużej mierze z ludzi, którzy pożegnali 

się z innymi szkołami państwowymi. W późniejszych latach tacy ludzie 
stanowili większość – trwała nieustanna rotacja, prawie co pół roku 
ktoś nowy do nas dołączał, parę osób też odeszło. 

– A nauczyciele? Uczyli dokładnie tego, czego mieli uczyć? 
– Powiedzieć tak o nich to wyrządzić im krzywdę! Bo oni nie tyl-

ko przekazywali podręcznikową wiedzę – oni uczyli nas także pewnej 
postawy wobec świata i innych ludzi. Nie chciałbym, żeby to jakoś 
pompatycznie wszystko brzmiało, ale oprócz przyswojenia wielu po-
żytecznych informacji, które pomogły mi później zdać maturę i egza-
miny na studia, wiele się jeszcze w tej szkole nauczyłem rzeczy, których 
w żadnym podręczniku nie uświadczysz. Ci niesamowici ludzie, którzy 
wtedy w „Siódemce” uczyli, kładli ogromny nacisk na to, żeby z nas 
wyciągać to, co indywidualne, niepowtarzalne, cenne – choćby czasa-
mi przejawiało się to w sposób niekonwencjonalny czy ekscentryczny. 
Nie wyobrażasz sobie nawet, Joasiu – a może sobie właśnie, mam na-
dzieję, doskonale wyobrażasz – co myśmy tam wtedy wyrabiali! Mon-
ty Python to przy tym betka. Miałem dwóch świetnych szkolnych 
kumpli – Jędrka Śpiewaka i Michała Mąkoszę – i we trójkę zachowy-
waliśmy się w sposób, który w każdej „normalnej” szkole automatycz-
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nie skazałby nas na banicję. A tutaj nauczyciele nie tylko nas nie ogra-
niczali, ale jeszcze – nader często – przyłączali się do naszych 
wybryków. Zdarzyło nam się na przykład kiedyś – na pewien czas – 
przejąć we władanie gabinet Piotrka Kostrzyńskiego. Bodaj Mąkosza 
wcielił się w rolę dyrektora, a ja i Śpiewak odgrywaliśmy zastępców. 
Piotrkowi natomiast przypadła rola besztanego ucznia. I muszę powie-
dzieć, że odegrał ją koncertowo. Pamiętam też, że miał spory kłopot, 
żeby skłonić nas do opuszczenia tego gabinetu, tak że w pewnym mo-
mencie chyba naprawdę się przestraszył, że nie wyjdziemy. Ale my – 
i to było naprawdę niesamowite – doskonale wyczuwaliśmy naturalną 
granicę, której się nie przekraczało. 

Nie wiem, jak jest teraz – ufam, że podobnie – ale wtedy, w jakiś 
niewiarygodny sposób dobrała się w „Siódemce” grupa fantastycznych 
osób, nauczycieli z prawdziwym powołaniem, a przy tym świetnych, 
inteligentnych, obdarzonych wybornym poczuciem humoru i dystan-
sem do siebie ludzi. Żeby wspomnieć tylko kilku... Fantastyczna An-
ka Śpiewak od polskiego, która nie tylko uczyła mnie, jak czytać lite-
raturę, ale jeszcze studziła mój kompletnie idiotyczny, klasycznie 
gówniarski radykalizm, którym ją na wszystkich lekcjach epatowałem, 
udowadniając z wielkim przekonaniem, że białe jest czarne i odwrot-
nie. Pani Iwonka – inkarnacja łagodności, życzliwości oraz chodząca 
encyklopedia biologii. Darek Miroński od plastyki – człowiek, który 
sam właściwie jest dziełem sztuki, facet z niesamowitym zmysłem ab-
surdu i znakomity artysta. Anka Wróblewska od geografii – błyskotli-
wa, inteligentna i wyluzowana, jakaś zupełna antyteza wszystkiego, co 
kojarzy się z dyrektorstwem, w tym ponurym i „służbistowskim” zna-
czeniu tego słowa. Podobnie jak Piotrek Kostrzyński – pokaż mi, Jo-
asiu, drugiego takiego dyrektora! Z taką samoświadomością, z takim 
absolutnym brakiem – jak to nazywał Dostojewski – „administracyj-
nego upojenia”. Facet, z którym zawsze można było o wszystkim po-
gadać. I jestem pewien, że do dzisiaj można. Nie mogę też nie wspo-
mnieć o pani Trojanowskiej, która uczyła niemieckiego, śpiewając 
niemieckie piosenki i w tym samym czasie tańcząc – niekiedy po całej 
szkole. I oczywiście o pani Kasi Klimek, bez której „Siódemki” nie 
można sobie wyobrazić dokładnie tak samo, jak bez Davida Gahana 
– Depeche Mode (z pewnością niektórzy rozumieją, o jak poważną 
sprawę tu chodzi). Jeszcze jedną niekwestionowaną gwiazdą „Siódem-
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ki” z tamtych czasów był Andrzej Batorski – genialny zupełnie facet, 
uczył matematyki i fizyki, ale był do tego dyplomowanym filozofem. 
Nie mam zielonego pojęcia, jak jest możliwa „Siódemka” bez Bator-
skiego – kto nigdy nie miał do czynienia z Andrzejem, ten nigdy na-
prawdę nie usłyszał muzyki sfer, jaką wedle Pitagorasa można usłyszeć, 
pogrążając się w kontemplacji matematycznych zależności działających 
we wszechświecie. Batorski wiedział, jak sprawić, żebyśmy tę muzykę 
usłyszeli – nawet ci, którzy dysponowali uchem pozornie zupełnie 
niewrażliwym na kontrowersyjne uroki równań, ciągów i innych tam 
paraboli.

Wiesz, co było w tym wszystkim najbardziej niesamowite? Że oni 
wszyscy – choć jak przypuszczam, kokosów w „Siódemce” nie zara-
biali – bez reszty poświęcali się swojej pracy. Byli do naszej dyspozycji 
cały czas – także po lekcjach, także w swoich domach. Nigdy wcześniej 
ani później z niczym podobnym się nie spotkałem. Efekt był taki, że 
kiedy na przykład byłem chory, odliczałem dni, żeby jak najszybciej 
wrócić do szkoły. W poprzednich bez przerwy symulowałem jakieś 
dolegliwości, żeby tylko uniknąć lekcji. Tutaj odwrotnie – symulowa-
łem, że jestem zdrowy nawet podczas ciężkiej grypy, żeby tylko nie 
stracić dnia w „Siódemce”. Przyznasz sama, że to nieco ekscentryczne. 
Najsmutniejsze tylko, że było tam trochę ludzi, którzy kompletnie nie 
potrafili docenić tego, gdzie są. Mieli wszystko w d... i uprzykrzali 
życie nie tylko nauczycielom, ale także swoim kolegom i koleżankom. 
Paru takich delikwentów pamiętam, ale oczywiście nie będę wymieniał 
nazwisk.

– Im się nie chciało, czy mieli inne zainteresowania, ważniejsze od 
 szkoły? 

– Nic im się nie chciało, podejrzewam, i nie mieli też żadnych 
zainteresowań. To byli jacyś ludzie przypadkowi. No, ale tacy się zda-
rzają w każdej szkole. Zresztą, nie ma co się na ten temat rozwodzić. 
Ważne, że każdy, kto chciał, miał w „Siódemce” naprawdę gigantycz-
ny komfort – zarówno psychiczny, jak i merytoryczny. Dzięki tym 
wspaniałym nauczycielom właśnie – będę to podkreślał na każdym 
kroku: oni byli niesamowici! 

– Jak ci poszła matura?
– Zdałem. Było wesoło, zwłaszcza podczas ustnego egzaminu z hi-

storii. Anka Śpiewak na pewno pamięta, co tam wtedy plotłem. A po-
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ważnie mówiąc – choć pewna porcja stresu jest nieunikniona, to nasi 
nauczyciele zrobili wszystko, żebyśmy przeszli przez maturę bez sinia-
ków i nadmiernych stresów. To było przyjemne, fajne wydarzenie, 
w bardzo ciepłej i przyjaznej atmosferze.

– Czyli „Siódemka” była/ jest szkołą bez minusów? 
– Powiem szczerze, że nie widzę minusów w tej szkole. Nawet ta 

koszmarna pieczara przy Ludwiki, w której się wtedy szkoła mieściła, 
budzi dzisiaj we mnie uczucie specyficznej nostalgii.

– A jakieś zajęcia dodatkowe, koła, fakultety, coś się działo po lek-
cjach? 

– Jak najbardziej. Na przykład Darek Miroński prowadził koło 
plastyczne – w swojej niesamowitej pracowni mieszczącej się w piw-
nicy. Bywałem tam u niego często, ale na te zajęcia akurat nie chodzi-
łem, bo do rysunku nie czułem mięty. Chodziłem natomiast na warsz-
taty literackie, które prowadził Konrad Lewandowski – postać znana 
miłośnikom fantastyki, a także kryminałów (ostatnio odniósł spory 
sukces kryminałem „Magnetyzer” i jego kontynuacjami). Konrad to 
postać bardzo, ale to bardzo specyficzna – należy raczej do tych trud-
niejszych interpersonalnie niż łatwiejszych i pewnie dlatego liczba 
uczestników na warsztatach w porywach sięgała trzech osób. Nawiasem 
mówiąc, z jego poglądami na literaturę radykalnie się nie zgadzałem 
i nie zgadzam. Ale to dzięki niemu już w drugiej klasie liceum zarobiłem 
swoje pierwsze pieniądze pisaniem. I param się tym do dzisiaj. 

– Na studiach nie było trudno się dostosować do trybu pracy? Nie było 
szoku związanego z kompletną zmianą otoczenia?

– Bynajmniej. Siódemka wyrobiła we mnie pewną – nie tylko in-
telektualną – samodzielność. I kiedy zacząłem studiować na wydziale 
filozofii UW, który też jest miejscem nader specyficznym i nietypo-
wym, w miarę bezboleśnie wpasowałem się w rytm akademicki. Na-
wiasem mówiąc, parę lat później, kiedy byłem na studiach doktoranc-
kich, pracowałem przez rok jako asystent na jednej z warszawskich 
uczelni wyższych i sam prowadziłem zajęcia, starałem się to robić tak, 
jak zapamiętałem lekcje w „Siódemce”. I powiem nieskromnie, że stu-
dentom te moje zajęcia bardzo się podobały. A może to wcale nie jest 
nieskromne? Bo przecież podobały im się nie tyle dzięki mnie, ile 
właśnie dzięki „Siódemce”...

Rozmawiała: Asia Rudzińska
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WSPOMNIENIA TRANA,
ABSOLWENTA „SIÓDEMKI”

Jak wszystko się zaczęło?
Po szkole podstawowej, mieszkając w Polsce już dwa lata, chciałem 

znaleźć takie liceum prywatne lub społeczne, w którym mógłbym się 
nauczyć języka polskiego i normalnie przetrwać cztery lata dojrzewa-
nia oraz jak najlepiej przygotować się do matury i studiów.

Po wizytach w dwóch szkołach niepublicznych pojechałem ze swo-
ją prywatną nauczycielką języka polskiego do SLO nr 7 na rozmowę 
z Panem Dyrektorem. Rozmawiali o mojej nieznajomości języka oraz 
moich potrzebach... Pan Dyrektor mnie zapytał: „Jak się nazywasz?”. 
„Nazywam się Wojtek.” 

Jak wyglądały pierwsze lata w SLO nr 7?
Zdążyłem wtedy odkryć, że byłem pierwszym Azjatą w historii 

„Siódemki”. Szkoła wydawała się taka nietypowa – mieściła się na 
drugim piętrze starej kamienicy przy ul. Ludwiki 1, miała małe klasy, 
jeden długi korytarz sprawiał, że panował tu przytulny klimat. Ucznio-
wie byli również bardzo barwni – normalni i nietypowi, z charakterem 
i legendą, a niektórzy wydawali mi się wręcz za dziwni. 

Każdy przedmiot, nudny czy ciekawy, z uczącym go nauczycielem 
jest związany z pewną historią i wspomnieniami. Pewnego razu zasną-
łem na lekcji geografii. Stworzyłem swoją abstrakcję na bananie na 
lekcji języka polskiego, miałem trudność z kreatywnością na plastyce. 
Fizyka była wielką niewiadomą, a na historii dostałem najgorsze oce-
ny. Łacina była ciekawa. Poznałem Woody’ego Allena na DKF-ie 
(Dyskusyjny Klub Filmowy). Nie znosiłem niemieckiego, ale dzięki 
Pani Trojanowskiej odkryłem Mozarta, Beethovena, Bacha i innych 
mistrzów muzyki klasycznej. Obserwowałem kolorowe paznokcie Pa-
ni od chemii, a gdy odeszła ze szkoły, jako wicedyrektor dostała od 
nas książeczkę, w której napisałem przy wszystkich „Kocham Panią”... 
Pani Kasia była tam, gdzie zawsze. Wtedy w ogóle nie miałem kon-
taktu z Panem Dyrektorem. 

Chyba Pani Ania Czajko (nasza wychowawczyni i nauczycielka 
WF-u) jako pierwsza z kadry nauczycieli zobaczyła moje emocje, usły-
szała moje krzyki podczas treningu na zawodach międzyklasowych 
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w koszykówce. Z podziwem zobaczyła część mojej osobowości, której 
nie było widać na lekcjach czy podczas przerwy.

Koszykówka, basen i zajęcia WF-u stanowiły moje życie towarzy-
skie w szkole. Później pojawiły się wycieczki integracyjne. Zmiana 
miejsca w małej klasie też była okazją, by odkryć przyjaźń, która trwa-
ła do matury i pewnego momentu później. 

Pierwszy przejaw sławy, która uśmiechnęła się do mnie, wiązał się 
właśnie z koszykówką. To była moja wielka pasja, miłość, która uro-
dziła się w ósmej klasie szkoły podstawowej; właściwie to była jedy-
na prawdziwa radość z tamtego bardzo trudnego okresu. Nasza klasa 
raz zajęła trzecie miejsce, raz była najlepsza, a ja figurowałem na dru-
gim, później na trzecim miejscu na liście najlepszych strzelców. Do 
tej pory pamiętam doskonale moment, kiedy z koleżanką z klasy pa-
trzyliśmy na tę listę. Tam było napisane Wojtek Tran. Justyna powie-
działa mi: „Och, szkoda, że tam jest Wojtek”. Wtedy uświadomiłem 
sobie, że to imię już mnie niewłaściwie reprezentowało. Dlatego 
w bardzo krótkim czasie postanowiłem zmienić je na TRAN (od mo-
jego nazwiska). 

Następne lata w SLO nr 7?
Zakochałem się nieszczęśliwie w koleżance z klasy. Byłem zauro-

czony parę razy i wyobrażałem sobie, „co by się stało, gdybyśmy byli 
razem” z koleżanką z klasy, która wtedy właśnie zmieniła fryzurę, z fo-
tomodelką z wyższej klasy i z nowymi osobami...

Pod koniec drugiej klasy już siedziałem w ławce ze swoim najlep-
szym przyjacielem w liceum. Byliśmy jak stare dobre małżeństwo. 
Miałem również bardzo dobrych kumpli, którzy nawet dwa razy obro-
nili mnie przed grupą skinheadów i dresiarzy w pobliżu szkoły na 
słynnej Sarmacie.

Mieliśmy bardzo młodą Panią od psychologii. Zaczął się mój na-
stępny etap odkryć. Pamiętam jak robiliśmy testy psychologiczne, 
testy na IQ itp. Dopiero wtedy dowiedziałem się, że z mojego pierw-
szego testu na IQ wynikło, że byłem intelektulnie bardzo przeciętny. 
Młoda nauczycielka nie zgodziła się z wynikiem testu, a według Pana 
Dyrektora to był efekt różnic kulturowych. Późniejszy test dał wynik 
bardzo pozytywny. A przy okazji Pani Ania Śpiewak powiedziała: 
„Tran, nie potrzebujemy tych testów, by odkryć twój potencjał...”. Cie-
szyłem się bardzo, bo już nie byłem intelektualnie przeciętny, szcze-
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gólnie na piśmie. Wszystko pojawiło się tak rozumnie, w swoim czasie, 
by dać mi okazję do odkrycia siebie z perspektywy innej kultury. 

Do tej pory nie pamiętam i chyba już nigdy nie dowiem się tak 
naprawdę, w którym momencie zaczęły się moje częste konwersacje 
z Panem Dyrektorem i Panią Anią Wicedyrektor. Jako młody człowiek, 
czując presję ze strony rodziców i ciężar tradycji, miałem dramatyczne 
dylematy na przyszłość. Teraz jestem święcie przekonany, że osobiste 
rozmowy o tych problemach stały się głównym fundamentem mojej 
dojrzałości i co najważniejsze, jak później się okazało, mojej osobowo-
ści. Czas minął rozumnie i pojawiły się tematy prac z polskiego – mo-
je wypracowania, eseje dla Pani Ani Śpiewak były raczej lustrem mo-
jej duszy w tamtym długotrwałym i osobistym procesie dojrzewania. 
Pisałem o marzeniach, o lękach i byciu innym. Pisałem o sobie, dla 
siebie. Pisałem o moim ukrytym i okrutnym świecie. Zacząłem myśleć 
po polsku. Zacząłem pisać!!!

SLO nr 7 jest miejscem, gdzie ludzie przychodzą, bo tego chcieli, 
bo często nie mają innego wyboru, z rekomendacji, czasem by prze-
trwać. Ale widziałem wiele razy na własne oczy, kiedy niektóre osoby 
trafiły tu, bo przez swoje porażki musieli na nowo coś sobie udowod-
nić. Moja siostra chodziła przez jakiś czas do liceum państwowego. 
Znała doskonale język, dlatego myśleliśmy, że na pewno da sobie radę. 
Byliśmy w błędzie. Uciekła z niej i została uczennicą „Siódemki”. 
I stanęła znów w cieniu swojego brata. Miała wyrzuty sumienia. Po-
rażka cały czas ją prześladowała... Czas minął, miała silną motywację, 
poczucie winy przełamała. W konsekwencji, na podstawie wyników 
w nauce oraz innych wyróżnień, zdobyła stypendium premiera. Osią-
gnęła to, co dla innych było wyzwaniem, a dla jej brata wręcz niemoż-
liwością!

Mój przyjaciel z klasy, nie mając innego wyboru, stał się uczniem 
SLO nr 7 w drugiej klasie. Gdy przyszedł do nas, to według Pana 
Dyrektora pozostawał pod złym wpływem kolegów i otoczenia, ale na 
szczęście jego uśmiech był życzliwy i dobry. I to zauważono. W trzeciej 
klasie na podstawie wyników w nauce, innych wyróżnień i przeciętnej, 
według mnie – niestety – roli w sztuce ze szkolnego warsztatu teatral-
nego zdobył stypendium premiera. Przy okazji odkrył pasję do biolo-
gii. Maturą był rozczarowany, bo nie dali mu powiedzieć wszystkiego, 
co wiedział. Dostał szóstkę. W obecności wizytatorki. Później zdał na 
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AWF, przez poważny wypadek na treningu zmienił studia na medy-
cynę. W 2008 r. ożenił się ze swoją miłością życia, którą poznał na 
uniwersytecie medycznym. W tej chwili jest fizjoterapeutą.

Owszem, byli i są tacy ludzie, którzy przychodzą i odchodzą bez 
śladu. „Siódemka” była i jest dla niektórych smutnym przeżyciem... 
To normalne. SLO nr 7 w swój nietypowy sposób ma wpływ na dalsze 
losy swoich uczniów. Być może teraz uczniowie nie zdają sobie z tego 
sprawy, ale z czasem jej ślady staną się coraz bardziej widoczne i na-
macalne w ich życiu. Tak jak w moim.

Pewnego dnia byłem na obiedzie z Panem Dyrektorem we włoskiej 
restauracji niedaleko szkoły. Jej otoczenie i warunki na zewnątrz były 
raczej tandetne i nawet niebezpieczne. W środku z zadziwieniem zo-
baczyłem pięknie udekorowane wnętrze pachnące, z tradycją. Jedzenie 
i obsługa okazały się znakomite. Pan Dyrektor stwierdził, że ta restau-
racja w swoim rodzaju jest jedną z najlepszych włoskich restauracji 
w Warszawie. Pozory mylą! Jak zwykle przez cały czas rozmawialiśmy 
o naszych tradycyjnych tematach, przy okazji o problemach szkoły, jej 
przyszłości i wtedy poznałem w końcu misję SLO nr 7. Potrzebną od 
zawsze i na zawsze. I bardzo szlachetną!

Na zakończenie
Gdy wybierałem „Siódemkę”, miałem poważne zmartwienia. Nie-

pewnie patrzyłem na swoje przyszłe dni i trudne cele, które miałem 
osiągnąć, za wszelką cenę. Kończąc tę szkołę, dostałem od niej i życia 
wiele więcej. 

Jestem niezmiernie wdzięczny SLO nr 7. Wracam wciąż do „Sió-
demki”, choćby do innego miejsca, ale do tej samej duszy. Wracam 
wciąż do niepowtarzalnych nauczycieli, którzy mają w sobie radość 
i wiarę, że to, co robią, jest potrzebne.
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WYWIAD Z DARIUSZEM GAŁCZYŃSKIM, 
ANGLISTĄ „SIÓDEMKI” W LATACH 1999–2007

– Jak Pan ocenia lata spędzone w „Siódemce”?
– Życie w szkole zawsze było rodzinne i bardzo kameralne, i to 

mi się podobało, ponieważ przeszedłem do „Siódemki” z dużej pań-
stwowej szkoły – z Wyspiańskiego na Pradze Południe. Tamta szkoła 
to był moloch, bardzo duże liceum, natomiast tutaj trafiłem na wspa-
niałych ludzi i bardzo mile mnie przyjęli. Pan dyrektor Kostrzyński 
po kilku zdaniach przy pierwszym spotkaniu ze mną powiedział po 
prostu: „No, to witam na pokładzie”. Od tego się zaczęło, tak zosta-
łem członkiem załogi (śmiech) i tak się czułem – to mi zawsze odpo-
wiadało.

Ta atmosfera przyjaźni i otwartości – kiedy trzeba było poprosić 
o pomoc, to nie miałem żadnych oporów, wiedziałem, że spotkam się 
z życzliwością ze strony innych nauczycieli i w ogóle całego grona 
pedagogicznego. Uczniowie tworzyli atmosferę tej szkoły, bo też wielu 
z nich było bardzo ambitnych i zdolnych, czasem mieli jakieś kłopo-
ty, z którymi też często należało się uporać. Było też fajne to, że przy-
chodzili z tymi problemami do nas.

– Jak Pan dowiedział się o „Siódemce”? 
– Od znajomej, od pani Idy, ona jest bardzo znana w „Siódemce”, 

kiedyś była dyrektorką. Wtedy już nie pracowała, ale zarekomendo-
wała mnie, a ja zostałem przyjęty. 

 – „Siódemka” miała jakiś atut?
– (śmiech) Tak. Były dzwonki, które można było odpalać samemu. 

Wchodziło się do pokoju nauczycielskiego i wciskało się guziczek, na-
tomiast w szkole publicznej jest, wiadomo, rygor większy. I oczywiście 
ludzie, społeczność szkolna, tworzą tu różnicę.

– Co by Pan chciał przekazać obecnym i przyszłym uczniom „Sió-
demki”?

– Chciałbym im powiedzieć, że jeżeli ją wybrali, to gratuluję, bar-
dzo dobrze wybrali, ponieważ ten wybór będzie rzutował pozytywnie 
na całe przyszłe życie. I chciałbym ich pozdrowić, niech zawsze pa-
miętają o „Siódemce” i o ludziach, których tam spotkali, i niech ich 
szanują, bo są tego warci.
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– Czy miał Pan jakiś autorytet w szkole, osobę, która mogła Pana wes-
przeć praktycznie w każdej sytuacji? 

– Oczywiście, pan dyrektor Kostrzyński wywarł na mnie ogromne 
wrażenie już od samego początku, bardzo lubiłem przychodzić do nie-
go na rozmowy, pogadać o swoich kłopotach, ogólnie o sprawach 
uczniów i tak w ogóle o życiu. Zresztą z tego, co wiem, to wielu uczniów 
też to lubiło i jak tylko pan Piotr miał czas, to chętnie go użyczał. 
Poza tym pani Ania Wróblewska, wicedyrektorka szkoły, była zawsze 
dla mnie dużym autorytetem organizacyjnym i jako człowiek, po pro-
stu, miała niesamowitą energię i serce do pracy.

Rozmawiali: Od Och i Janek Glazer

ZRYW ZE SZKOŁY 
2003

Wstałem sobie rano... jak zwykle spóźniony... nawet trochę bar-
dziej... ubrałem się itepe... pojechałem do szkoły... przynajmniej pół 
lekcji miałem z głowy... jestem już o sto metrów od zakrętu, za którym 
jest moja szkoła... patrzę, a tam jakieś zbiegowisko... wytężam wzrok 
i nie mogę uwierzyć... MOJA KLASA!!! Coś tu jest nie tak, powinni 
siedzieć w sali... jak mnie zobaczyli, to zaczęli śmiać się i wołać, że 
lekcji nie ma... zonk... podchodzę bliżej i pytam, co się stało... mówią, 
że babki na pierwsze dwie lekcje nie ma i nasza WYCHOWAWCZY-
NI powiedziała: „aaa.... no, to jak pani Śpiewakowej nie ma, to macie 
ode mnie legalne zwolnienie z pierwszych dwóch lekcji...” ...kolejny 
zonk... ale ok, mamy zarąbiastą wychowawczynię, klasa poszerzyła to 
zwolnienie co nieco i powiedzieli: „Nie wracamy tam” i ok, fajnie jest... 
tyle, że trzeba powiadomić innych... ok, podzwoniło się, jedna dziew-
czyna miała kom wyłączony... w końcu poleźliśmy po paru sprzeczkach 
do pasażu handlowego... kilka osób, kiedy wreszcie spoczęliśmy na 
krzesełkach, zaczęło wątpić, czy nie powinniśmy wrócić, no to powie-
działem, że zadzwonię i powiem wychowawczyni, że nie wracamy, aby 
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powiadomiła nauczycieli. Ok, zadzwoniłem, pogadałem z nią i po 
dwóch, może trzech minutach namawiania nas na powrót powiedzia-
ła: „Ok, no to idźcie”. no nie... trzy zonki jednego dnia... a to nie 
koniec... po chwili zadzwoniła znowu... Julia (dziewczyna, która nie 
odbierała) zjawiła się w szkole... pani Gołaj (wychowawczyni) zadzwo-
niła więc do nas i spytała się, gdzie jesteśmy, aby... Julia mogła do nas 
dołączyć!!! Czując podpuchę, poprosiłem, aby to Julka zadzwoniła do 
nas i jej powiemy, ok, zgodziła się... czekamy minutę, potem dwie, 
próbujemy sami zadzwonić, ale Julia nadal ma wyłączony telefon... 
i kolejny zonk, Julka zadzwoniła z... TELEFONU WYCHOWAW-
CZYNI!!! no nie, tego już za wiele, omal nie spadłem z krzesła, nawet 
po mojej szkole się tego nie spodziewałem x_x ale ok, powiedzieliśmy, 
gdzie jesteśmy, i zaczekaliśmy na nią... fajnie... potem się rozeszliśmy 
w trzech grupach i po kilku godzinach dzwoni znowu do mnie wycho-
wawczyni i pyta, gdzie jesteśmy, no to ja, że daleko, a ona, czy nadal 
w grupie, a ja, że się rozeszliśmy, no to ona trochę niepocieszona mi 
powiedziała, że właśnie rozmawiała z Dyrektorem i powiedział, że wam 
się nie może za żadne skarby stać krzywda, więc tam na siebie macie 
uważać, bo nie chcemy po rodzicach dzwonić i ich niepokoić... potem 
już się nie odzywała, a my spokojnie dalej wędrowaliśmy po mieście... 
jeszcze tylko jedna koleżanka z drugiej grupy zadzwoniła, aby spytać, 
czy do nas pani Gołaj dzwoniła :-P ... potem się rozeszliśmy i tak oto 
tu jestem :-]

Jeśli chodzi o G., to cholernie trudno było mu wytłumaczyć, że 
nasze wagary zostały siłą rzeczy zalegalizowane i jakoś przełknięte 
przez dyrekcję oraz że jeśli pójdzie do szkoły, to wszystkim narobi 
kłopotów, bo będzie trzeba dzwonić po rodzicach oraz że ci, co nie 
byli, go zamordują za to... poza tym, że nauczyciele go znienawidzą do 
reszty, bo by musieli z nim siedzieć zamiast delektować się wolnością 
od nas... ale jakoś go odciągnęliśmy od tego pomysłu... to jest choler-
nie twardogłowy koleś... „bo mi się nudzi, to pójdę do szkoły, tam 
przynajmniej jest ciepło”... jak słuchaliśmy jego wywodów, a wszystkie 
były na takim poziomie, to aż chcieliśmy w niego widłami rzucać... 
„bo ja się nigdy nie zerwałem z niczego”... cholerny świętoszek... aż 
się niedobrze robi... a potem, kiedy nie mógł się jakoś dopasować do 
rozmowy, bo albo walił głupoty, albo po prostu urywano z nim roz-
mowę po dojściu do wniosku, że jednak nic z tego nie wyjdzie poza 
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włosami z głowy (to ja :-P), oznajmił: „Łeee... ale nudne te wagary...” 
x_x i jak tu się nie załamać...

Maciek Molski

ROZMOWA Z ZUZANNĄ GADOMSKĄ,
ABSOLWENTKĄ „SIÓDEMKI”

– Jakie są Twoje pierwsze skojarzenia z „Siódemką?
– To są skojarzenia z mojego okresu dorastania, z bardzo burzliwe-

go etapu w moim życiu, w którym mnóstwo się zmieniało. Trafiłam 
do „Siódemki” w drugiej klasie liceum, to było moje trzecie i na szczę-
ście ostatnie. Po tamtych dwóch szkołach byłam strasznie zmęczona 
faktem, że w żadnej z nich nie czułam się dobrze. 

– Dlaczego odeszłaś z ostatniej?
– Była to również szkoła społeczna, ale typowo rankingowa, z mnó-

stwem olimpijczyków, wyścigiem szczurów, a mi, ponieważ miałam 
swój drugi świat, jakim jest szkoła muzyczna, trudno się było tam 
utrzymać. Stwierdziliśmy z rodzicami, że najwyższy czas na zmianę 
szkoły, bo i tak mnie stamtąd wywalą. 

– Jak trafiłaś na „Siódemkę?
– Z gazet, przez znajomych ojca. Jak jeszcze byłam w gimnazjum, 

to o niej myśleliśmy, fajna, mała szkoła, do której miałam się nadawać, 
ale był też problem moich ambicji. Nie ukrywajmy, „Siódemka” nie 
jest szkołą, po której masz gwarancję dostania się na studia, gdzie 
trzeba się nieustannie uczyć, ale przecież nawet pan Kostrzyński mó-
wił, że nie o to w tej szkole chodzi, żeby być pierwszym w rankingu. 
Najbardziej mi odpowiadała wielkość tej szkoły. W mojej klasie było 
piętnaście osób, ale do matury jeszcze nas doszło troszeczkę i skoń-
czyliśmy w około dwadzieścia osób.

– Jaka była Twoja klasa?
– Ludzie odchodzili i przychodzili z najczęściej dobrych szkół. 

Tylko jedna osoba była od początku do końca. Powstała oczywiście 
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grupka osób, która starała się nic nie robić, zdarzało się parę razy, ze 
ich ochrzaniałam: „Ludzie, co wy robicie, ja próbuję się czegoś na-
uczyć, a wy wszystko rozwalacie” itp., ale mi zależało. Na szczęście nie 
musiałam nikogo udawać, chodzić ze wszystkimi na wagary i to było 
fajne. Mogłam być sobą. W trzeciej klasie zrobiło się miło. Głównie 
przez maturę, pomagaliśmy sobie, wspólny cel jednoczy. Również lu-
dzi, z którymi się strasznie kłóciłam w drugiej klasie, których niena-
widziłam (z wzajemnością), wiadomo, siedemnaście lat, burza hormo-
nów, to przeszło jakoś. Bardzo sobie pomagaliśmy. Niektórzy robili 
innym prace maturalne, pożyczaliśmy sobie materiały, to było fajne. 
Wspominam tę szkołę, bo nie czułam się tam gorsza. Założeniem szko-
ły było: „Jeżeli chcesz się nauczyć, to się nauczysz”. Niestety, nie do 
końca się zgadzam z takim poglądem, dlatego że siedemnastoletni 
człowiek potrzebuje mieć kij i marchewkę, zwłaszcza kij, a my mieli-
śmy głównie marchewkę. Ale ja wiem, że to jest założenie tej szkoły, 
żebyśmy się tam wszyscy dobrze czuli i byli wielką rodziną, lecz pa-
trząc na kolegów z mojej klasy, nie wszyscy dostali się na studia, spo-
ro poszło nie na te wybrane, niektórzy rzucili studia, na przykład ja. 
Są też, oczywiście, dobre życiorysy po ukończeniu „Siódemki”. Wielu 
ludziom ta szkoła bardzo pomogła. Ja jestem taką osobą. Ta szkoła 
bardzo podnosi na duchu, każdy może być sobą, szkoła, z której BAR-
DZO trudno wylecieć. Nie musieliśmy się martwić specjalnie o to, 
co nas w szkole czeka. Gdy przyszedł czas na wypełnianie mnóstwa 
formularzy związanych z maturą, pamiętam, że pani Kasia z panią 
Anią dzwoniły do nas i przypominały, co, kto i czego jeszcze nie 
 wypełnił. 

W szczególności pod koniec w naszej klasie zrobiło się bardzo mi-
ło i rodzinnie, byliśmy pod kloszem, jakim jest „Siódemka”. Niestety, 
niektóre osoby z mojej klasy nie radzą sobie na studiach bez tego 
klosza. Nie polecałabym tej szkoły każdemu. Komuś, kto jest olimpij-
czykiem, napisał maturę z historii w pierwszej klasie i chce studiować 
prawo, nie polecałabym tej szkoły. Ale takiej osobie jak ja, która ma 
drugie Życie, swoje pasje, chce je realizować, rozwijać i która chce jak 
najmniejszym kosztem przejść przez okres dojrzewania, to jak najbar-
dziej. W mojej klasie było mnóstwo osób z pasjami – indywidualności. 
W pewnym momencie, w drugiej klasie, miałam strasznie dużo prób 
w szkole muzycznej, od rana do wieczora, przez prawie miesiąc. Prze-
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prowadziłam rozmowę z panią Anią Wróblewską, mówiąc, że nie wy-
obrażam sobie najbliższego miesiąca, że mam tyle prób i nie mam 
pojęcia, jak będę funkcjonować, była to dosyć łzawa rozmowa, na co 
pani Ania powiedziała: „Nieważne! Idź do szkoły muzycznej i wróć, 
jak będziesz mogła.”

Nie było aż tak bardzo łatwo. Nie może być tak łatwo w szkole, 
która dba o uczniów, a ta szkoła dba o uczniów. Gdy któryś z nauczy-
cieli zaczyna zauważać, że zaczynamy odpadać od ściany, to się nami 
zajmuje. Ta szkoła nie specjalizuje człowieka. Mamy profile ogólne 
i każdy do końca może sobie wybrać, co chce. Byli ludzie w mojej 
klasie, którzy się decydowali, jakie przedmioty zdają, na moment przed 
terminem złożenia deklaracji. I to daje takie złudzenie, że dopóki się 
nie wyspecjalizuję, to mogę wszystko. Nauczyciele byli bardzo pomoc-
ni. W pewnym momencie pani Iwonka była chora i przychodziliśmy 
do niej do domu na fakultety. Kochany człowiek. Albo pani Ania Śpie-
wak, niesamowicie pomagała nam z prezentacjami maturalnymi. Moż-
na było do niej zawsze zadzwonić i zwierzać się: „A teraz moja litera-
tura przedmiotu jest taka, co pani o tym sądzi?”. Dobry nauczyciel!

„Siódemka” to szkoła, w której na pewno bardzo dorosłam. Mogłam 
tam kształtować siebie. Bardzo się w niej zmieniłam. Na lepsze, na 
szczęście.

Nie chciałabym, żeby z naszej rozmowy wyszedł obraz „Siódemki” 
jako miodem płynącej. Bo tak nie jest. Szkoła jak szkoła. Trzeba się 
uczyć, czasami można nieźle oberwać, bywa nieprzyjemnie, czasami 
cała klasa się od ciebie odwróci i „radź sobie sam”, ale na tle szkół, 
w których byłam, wypadła naprawdę nieźle. To jest szkoła, do której 
wraca się myślami w bardzo pozytywny sposób. Może dlatego, że to 
liceum i wariacki okres w naszym życiu, ale ja tę szkołę wspominam 
bardzo dobrze i cieszę się z tego. Szkoda z niej odchodzić. Pamiętam, 
jak czekaliśmy na pana dyrektora z wynikami matur, siedząc z nauczy-
cielami w sekretariacie w oparach dymu, koszmarnie zestresowani. Gdy 
poznaliśmy wyniki, strasznie ryczałam, dostałam ataku histerii. Ale 
nie wiedziałam, czy tak naprawdę przez wyniki, które były dla mnie 
porażką, czy przez to, że to mój ostatni dzień w szkole. Niektórych 
ludzi nigdy potem nie zobaczyłam. To było straszne. Jestem bardzo 
stresującą się osobą i tę maturę przeżyłam tylko dzięki temu, że co 
chwila któraś z pań Ań podnosiła mnie na duchu i powtarzała, że 
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wszystko będzie dobrze. To było fajne. Nie wyobrażam sobie, żebym 
jakąkolwiek inną szkołę mogła kończyć, bo ona tak bardzo ukształto-
wała sposób, w jaki zachowuję się teraz. Moje myślenie o przyszłości, 
myślenie o przyjaźni, relacje z dorosłymi ludźmi, których spotykam 
na swojej drodze. Nauczyłam się tam bardzo pożytecznych rzeczy. Bar-
dzo tęsknię za „Siódemką” i na pewno pojawię się na balu, bo bez 
wątpienia jestem jej to winna. Bo się jej należy. 

Rozmawiała: asiaR. 

WYWIAD Z MAŁGORZATĄ KOLERĄ, 
GERMANISTKĄ „SIÓDEMKI”

– Jak Pani znalazła się w „Siódemce”?
– Właściwie dość przypadkowo. Po tym jak ukończyłam jedne stu-

dia, chciałam od razu zacząć pracę, sprawdzić, jak to jest po tej drugiej 
stronie – w roli nauczyciela, a nie ucznia czy studenta. Ponieważ dosyć 
dobrze radziłam sobie na studiach i czułam się raczej atrakcyjnym 
kandydatem do pracy, od początku byłam przekonana, że nie chcę 
pracować w byle jakim miejscu. Dlatego celowałam w szkoły społecz-
ne. Wydawało mi się, że przez swoją kameralność, przyjazną atmosfe-
rę, otwartość i innowacyjność mogą zaoferować więcej możliwości 
rozwoju. Rozesłałam swoje CV do różnych szkół społecznych i od-
dzwoniono do mnie między innymi z „Siódemki”. Okazało się, że 
akurat teraz poszukiwana jest germanistka! Za mój dodatkowy atut 
uznano wykształcenie psychologiczne, ponieważ szkoła otwarta jest na 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i daje szansę tym, 
którzy gdzie indziej pracowali poniżej swoich możliwości. W takiej 
sytuacji dodatkowa psychologiczna wiedza może pomóc właściwie do-
trzeć do każdego ucznia. Szkoła spodobała mi się od razu, w dodatku 
chyba z wzajemnością, dostałam bowiem pozytywną odpowiedź. Mia-
łam wprawdzie propozycję jeszcze z innego liceum społecznego, ale 
zdecydowałam się na „Siódemkę”. Tak naprawdę dlatego, że dogada-



44

liśmy się przy pierwszej rozmowie. W zasadzie nic więcej o tej szkole 
nie wiedziałam, nie słyszałam wcześniej żadnych opinii, ale spodoba-
ło mi się bardzo. Właściwie nie szukałam już specjalnie dalej, oferty 
innego liceum już nawet nie chciałam rozpatrywać.

– Czy zajmowała się Pani w tym czasie czymś jeszcze?
– Oprócz tego, że pisałam pracę magisterską i działałam w organi-

zacjach studenckich, to zdecydowałam się jeszcze na pracę w szkole 
językowej. Jedna praca nie kolidowała w żaden sposób z drugą, więc 
mogłam spokojnie obie te oferty przyjąć. 

– Ile lat temu miało to miejsce?
– Pięć lat temu, pod koniec 2004 roku, kiedy kończyłam studia i na 

jednym kierunku uzyskałam już tytuł licencjata, uprawniający do pod-
jęcia pracy w zawodzie nauczyciela.

– Jakie były pierwsze Pani wrażenia z naszej szkoły?
– Akurat wtedy – możliwe, że był to trochę bardziej kryzysowy rok 

– zaskoczyła mnie liczba uczniów. Pierwsze klasy, które tutaj uczyłam, 
były bardzo malutkie. W pierwszej i drugiej klasie uczyły się w grupie 
niemieckiej po dwie, trzy osoby, jedynie trzecia klasa była nieco więk-
sza. Tylko jedna osoba zdawała wówczas maturę z niemieckiego, więc 
i ta większa klasa nie była dla mnie wyzwaniem nie do pokonania... 
Wydawało mi się na początku, że praca w małej grupie będzie bardzo 
łatwa i przyjemna, ale okazało się to szybko nieprawdą. W małej kla-
sie trzeba włożyć dużo więcej energii, żeby uczniów jakoś zmotywować 
do pracy. Wydaje im się, że są tylko we troje, więc nie muszą się tak 
bardzo starać, gdyż i tak są w centrum zainteresowania i jakby dyktu-
ją warunki pracy. Poza tym jest większe prawdopodobieństwo, że w du-
żej grupie znajdzie się ktoś, kto na atmosferę klasy wpłynie pozytyw-
nie i przy odpowiednim wsparciu nauczyciela będzie dobrym wzorcem 
dla reszty. Ta sytuacja mnie wtedy naprawdę zaskoczyła i musiałam szyb-
ko przemyśleć swoje metody oddziaływań wychowawczych i dydaktycz-
nych, żeby sobie poradzić! Tym bardziej, że nie byłam wówczas dużo 
starsza od swoich uczniów. Stanowiło to z jednej strony ułatwienie, 
gdyż młody nauczyciel, często zresztą bezzasadnie, wydaje się uczniom 
atrakcyjniejszy. Z drugiej jednak strony, trudność polegała na tym, że 
nie byłam postrzegana tak bardzo poważnie. Musiałam pokazać co 
wolno, a czego niestety nie, a przy tym nie stracić tej „bonusowej” 
sympatii, którą uczniowie obdarzali mnie z racji młodego wieku.
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Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia dotyczące grona pedagogicznego, 
to dokładnie przypominam sobie te dni, kiedy jeszcze nie znałam się 
dobrze z resztą nauczycieli, dyrekcją czy też z niezastąpioną panią Ka-
sią. Czułam się trochę niepewnie, gdyż zespół był już bardzo zgrany. 
Stopniowo poznawaliśmy się bliżej i przekonałam się, że i ja mogę 
liczyć na ich wsparcie, zaczęłam dzielić się z nimi swoimi doświadcze-
niami, przemyśleniami i pomysłami. I ja, i pani Lidka, która przyszła 
do szkoły w tym samym momencie, włączyłyśmy się bez problemu do 
życia kadry pod względem zawodowym, ale także towarzyskim. Teraz, 
kiedy wszyscy znamy się i wiemy, że możemy na siebie liczyć, dostrze-
gam dużą różnicę w porównaniu do pierwszych doświadczeń. Atmos-
fera wzajemnej pomocy, duża otwartość i poczucie humoru to cechy 
naszego zespołu, które niezwykle ułatwiają pracę! Sądzę, że także na 
uczniów ta „dobra aura” wpływa pozytywnie.

– Co zmieniło się w ciągu tych pięciu lat?
– Oczywiście lokalizacja szkoły – z Powiśla na Saską Kępę. Według 

mnie była to zmiana na lepsze, ponieważ w liceum imienia A. Osiec-
kiej, w którym gościmy na ten rok, czuję się bardziej „u siebie”. Aby 
dostać się na piętro, które mieliśmy na ul. Smulikowskiego, trzeba 
było minąć różne firmy, które z nami sąsiadowały. A w obecnym miej-
scu mamy wydzieloną spójną przestrzeń tylko dla siebie, taki swój kąt, 
gdzie nikt nam nie przeszkadza – czasem tylko dobiegają nas odgłosy 
„wytężonej nauki” uczniów z goszczącej nas szkoły... Oczywiście, mam 
nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej, czyli uda nam się zdo-
być dużą, odseparowaną część budynku tylko dla siebie. Choć w zasa-
dzie atmosferę szkoły tworzy przede wszystkim jej społeczność, więc 
miejsce jest kwestią zupełnie wtórną.

– Czy była Pani na jakiejś wycieczce szkolnej?
– Nie, nie byłam na żadnej, z racji tego, że jeszcze pracuję na uczel-

ni. Często, kiedy szkoła planuje wyjazd czy wyjście, ja mam w planie 
zajęcia ze studentami, na których, niestety, nikt nie może mnie zastą-
pić. A jednak przypominam sobie, że byłam kiedyś w kinie z klasą 
gimnazjalną jako opiekun...

– Czy pamięta Pani jakieś śmieszne zdarzenia, anegdoty z naszej 
 szkoły?

– Oczywiście, codziennie zdarza się coś ciekawego, same nasze dia-
logi bywają bardzo zabawne. Dzięki otwartości nauczycieli także 
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uczniowie czują się przy nas swobodnie. W takich nieformalnych sy-
tuacjach między nauczycielami i uczniami często pojawiają się śmiesz-
ne wypowiedzi i zachowania.

– Gdzie Pani jeszcze pracuje oprócz „Siódemki”?
– Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim – w Uniwersyteckim 

Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz jako 
doktorantka w Instytucie Germanistyki. Prowadzę zajęcia ze studen-
tami w tak zwanym bloku metodycznym, przygotowujące do zawodu 
nauczyciela. Chętnie dzielę się ze studentami doświadczeniami, które 
zbieram w pracy z uczniami w naszej szkole. Przyznam, że opowiadam 
im różne ciekawe historie z życia szkoły, z których mogą się czegoś 
nauczyć. Zatem moi uczniowie są w pewnych kręgach bardziej sławni, 
niż się tego spodziewają! Oczywiście, nigdy nie podaję prawdziwych 
imion, ani nawet dokładnie nazwy naszej szkoły, więc możecie być 
spokojni – wszyscy pozostają anonimowi. 

– Jakie były wyniki matury z języka niemieckiego?
– Chociaż prawie wszyscy decydują się na najbardziej popularny 

dziś język angielski, to jednak zawsze znajdzie się jakiś „rodzynek”, 
który tę maturę z niemieckiego zdaje. Mój pierwszy maturzysta, Ma-
ciek, cztery lata temu naprawdę nieźle sobie poradził, choć to bardziej 
zasługa jego bystrości niż pracowitości... Ale bardzo mi wtedy ulżyło, 
gdyż to był nie tylko pierwszy rok mojej pracy, ale również pierwszy 
rok nowej matury i w zasadzie nikt nie mógł być pewien wyników. 
Dwa lata temu z kolei miałam uczniów, którzy w trzeciej klasie stwier-
dzili, że chcą spróbować swoich sił, zdając na SGH, i potrzebny im 
jest na maturze drugi język oprócz angielskiego. Nie wiem, kto był 
bardziej przerażony perspektywą nadrabiania zaległości z trzech lat 
w pół roku – ja czy oni... Niektórzy chyba tak się przestraszyli, że 
w dodatku opuszczali dużo zajęć. Ale wtedy, kiedy wszyscy byli obec-
ni, pracowaliśmy na fakultecie naprawdę z astronomiczną prędkością. 
W sumie, zdecydowanie miło wspominam tamtą grupę, tym bardziej 
że – na szczęście – znów wszystko skończyło się dobrze, wszyscy otrzy-
mali ponad 60 procent punktów.

– Czy chce Pani zostać i uczyć w „Siódemce”?
– Tak, na pewno tak. Przede wszystkim dlatego, że jest to dla mnie 

praca prawie bezstresowa. No, może z małymi wyjątkami, kiedy poja-
wia się jakieś nowe wyzwanie, coś, czego zupełnie nie znam, całkiem 
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nowy temat czy przedmiot, tak jak ostatnio psychologia. Oczywiście, 
każda sytuacja edukacyjna jest w pewnym sensie nowym wyzwaniem, 
uczniowie są niepowtarzalni i nieprzewidywalni, zatem co chwilę mu-
szę obmyślać nową strategię postępowania czy sposób nauczania, któ-
ry często świetnie działa jednego dnia, a następnego już się nie spraw-
dza. Jest to dla mnie jednak przeważnie naprawdę przyjemne, nigdy 
nie wychodzę z pracy znudzona, choć nieraz naprawdę zmęczona. 
W tych czasach wiem, że niełatwo taką pracę znaleźć, która – mimo 
że wymaga zaangażowania i przygotowywania się – nie wywołuje nad-
miernego stresu. Łatwo to sprawdzić, pytając, z jakim nastawieniem 
idzie się rano do pracy. Wiele osób pracuje, bo musi, ale w zasadzie 
z wytęsknieniem czeka tylko na najbliższy weekend. Kiedyś zgodnie 
stwierdziłyśmy z panią Julką od matematyki, że – jadąc do pracy – 
spodziewamy się, że spotka nas za chwilę coś przyjemnego, jesteśmy 
zdecydowanie nastawione pozytywnie. Dlatego sądzę, że znalazłam 
miejsce, w którym warto pozostać. Kiedy natomiast jedzie się do pra-
cy w stresie i czeka tylko końca dnia, to trzeba się zastanowić, czy 
wybrało się właściwą drogę życiową.

Drugi ważny powód pozostania w „Siódemce” wiąże się z moimi 
innymi planami. Chciałabym bowiem nadal pracować na uniwersytecie, 
jeżeli będę miała taką możliwość. Skoro zatem mam przygotowywać 
studentów germanistyki do pracy w zawodzie nauczyciela, to oprócz 
posiadania teoretycznej wiedzy naukowej na ten temat, chciałabym sa-
ma dobrze wiedzieć, na czym ta praca polega. Moje własne doświadcze-
nie powoduje, że studenci nabierają do mnie większego zaufania, gdy 
widzą, że teorie naukowe można poprzeć przykładami z praktyki.

– Jakieś minusy co do postawy uczniów, założeń szkoły, coś, co Pani 
naprawdę przeszkadza w „Siódemce”?

– Postawa naszych licealistów nie wyróżnia ich specjalnie spośród 
rówieśników. Spóźnienia czy nieprzygotowania uczniów to coś z góry 
wpisanego w ich rolę, niezależnie od tego, do jakiej uczęszczają szko-
ły, więc nie zniechęcają mnie absolutnie do pracy w „Siódemce”. W za-
wodzie nauczyciela to jest właśnie bardzo ciekawe, że ma się do czy-
nienia z młodym człowiekiem i można mieć wpływ na to, jaki on 
będzie później. Trzeba się starać, by pokazać mu, że warto być takim, 
a nie innym. Uczniowie sami muszą doświadczyć i zrozumieć, jakie 
są konsekwencje tego spóźnienia czy nieprzygotowania, by wybrać 
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w przyszłości, jaką postawę chcą prezentować. Czy negatywne zacho-
wania uczniów to są „minusy”? Zależy, jak na to spojrzeć: jeżeli ktoś 
oczekiwał, że będąc nauczycielem dostanie klasę grzecznych, zmoty-
wowanych uczniów, gotowych do pracy, to szybko się przekona, że 
rzeczywistość jest inna! Chodzi zatem o to, aby w jakiś ciekawy, nie-
typowy, czasem zaskakujący sposób przeciwdziałać niewłaściwym za-
chowaniom uczniów, zachęcać ich do samodzielnej pracy i samemu 
prezentować postawy godne naśladowania. Jeśli jednak miałabym wy-
brać, co najczęściej przeszkadza mi u uczniów, to chyba wskazałabym 
nieumiejętność kulturalnego prowadzenia rozmowy czy zachowania 
zasad uprzejmości wobec innych, wynikające ze zbytniego skupiania 
się na sobie samym. Jeszcze inne „minusy” uczniów? Może nadinter-
pretacja swobody, którą szkoła im oferuje. W „Siódemce” rzeczywiście 
może „więcej wolno” niż w tradycyjnych szkołach w tym sensie, że nie 
tworzymy niepotrzebnych, sztucznych barier między nauczycielami 
a uczniami. Przygotowujemy też uczniów do samodzielności i odpo-
wiedzialności. Niektórzy jednak w niedojrzały sposób tę „wolność” 
postrzegają i stwierdzają, że nie muszą wywiązywać się ze swoich obo-
wiązków. Wówczas musimy pokazać, gdzie jest granica, której prze-
kroczyć nie można. Jednak najcenniejsze jest, gdy uczeń sam zrozumie, 
że aby trzymać się zasad, nie są potrzebne „kij i marchewka”. To jest 
zadanie dla nas pedagogów, aby pokazać, że miła atmosfera panująca 
w szkole nie jest po to, by jej nadużywać, tylko żeby z niej korzystać. 
Trzeba zatem pokazać, że jesteśmy sympatyczni i otwarci, atmosfera 
jest przyjazna i bezstresowa, ale obowiązki są takie, jak w każdej szko-
le. Wielu uczniów już świetnie rozumie, że panuje u nas swobodniejsza 
atmosfera, która nie zwalnia ich jednak z obowiązków.

Może minusem pracy w „Siódemce” jest brak własnego „kąta” na 
stałe. Już widzę oczyma wyobraźni swoją pracownię językową, gdzie 
będzie można wywiesić piękne prace stworzone przez uczniów. Byłaby 
to wspaniała możliwość zaprezentowania efektów swojej samodzielnej 
pracy innym, przy okazji bylibyśmy też zmotywowani ku temu, aby 
tych prac było jak najwięcej.

– Czy była Pani kiedyś wychowawczynią lub czy chciałaby Pani mieć 
swoją klasę wychowawczą?

– Jeszcze udało mi się nie być. To odpowiedzialna rola i muszę 
zakończyć najpierw pewne istotne dla mnie sprawy na uczelni, aby 
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zyskać więcej czasu na tak ważne zadanie. Choć w zasadzie każdy na-
uczyciel jest wychowawcą, nawet jeśli oficjalnie żadna klasa mu bez-
pośrednio nie podlega. Nie mogę przecież przejść obojętnie wobec 
sytuacji, w której coś dzieje się nie tak. Uważam, że moja postawa 
musi być wzorem dla innych. Jeśli na przykład nie zareaguję, gdy jakiś 
licealista jest obrażany przez innego, to pokazuję innym uczniom, że 
można taką sytuację zignorować, że nie ma w niej nic złego. Poza tym 
obecnie, z racji chwilowego przejęcia roli psychologa szkolnego, zer-
kam tym bardziej czujnym okiem na wszystkich!

– Co chciałaby Pani przekazać obecnym i przyszłym uczniom „Siódemki”?
– Przede wszystkim to, żeby korzystali we właściwy sposób z tej 

miłej atmosfery, która panuje w naszej szkole. Naprawdę nie wiadomo, 
ile razy w życiu jeszcze trafią na ludzi, którzy są dla nich tak otwarci 
i nie stwarzają im nieistniejących problemów... Atmosfera w pracy by-
wa bardzo różna, trudno jest trafić do miejsca, gdzie otoczenie jest 
nastawione motywująco i zachęcająco. Niech ta miła aura tutaj będzie 
wzorcem tego, czego warto oczekiwać od swojego przyszłego miejsca 
pracy czy nawet od atmosfery we własnej, przyszłej rodzinie! Przecież 
oczekiwania kształtują się w kontekście warunków, w jakich dojrze-
wamy, wychowujemy się. Jeżeli ktoś ma doświadczenia tylko złe, to 
czasem nawet nie wie, że mogłoby mu być lepiej. Uczeń, który spędził 
całą młodość w stresującej szkole czy uczelni, potem znajdzie się 
w stresującej firmie i nawet nie będzie starał się tego zmienić, ponieważ 
nie potrafi sobie wyobrazić, że mogłoby być inaczej. Ci, którzy tutaj 
trafiają, mają szansę doświadczyć atmosfery sprzyjającej autentyczne-
mu rozwojowi. Sądzę, że postawią sobie wyżej poprzeczkę w wyborze 
standardu życiowego, oczywiście w sensie psychologicznym, a nie ma-
terialnym. 

– Czy nie uważa Pani, że uczeń z takiej szkoły może sobie potem nie 
poradzić?

– Przeciwnie. Wydaje mi się, że pozytywne doświadczenia uzyska-
ne w tym wieku, kiedy buduje się poczucie własnej wartości i kształ-
tuje tożsamość, zaowocują większą pewnością siebie w przyszłości 
i poczuciem sprawstwa. 

– Czy poleciłaby Pani tę szkołę innym?
– Nauczycielom bez zastanowienia. Jesteśmy tu na tyle samodziel-

ni, że nauczyciel w przeciętnej szkole państwowej może o tym tylko 
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pomarzyć... Tam prawie z każdego kroku trzeba się tłumaczyć, a my 
tutaj jesteśmy obdarzeni ogromnym zaufaniem. To jest też duża odpo-
wiedzialność, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. Wiem, ze jestem 
odpowiedzialna za wszystkie swoje decyzje, a pomysły, jakie mam, 
mogę realizować tak, jak chcę.

Co do uczniów, to zależy, czego oczekują od szkoły. Niektórzy mo-
że są przyzwyczajeni do tego, że w klasie osób jest dużo więcej, może 
potrzebują takiego tłumu, w którym mogą „zginąć”. Ale ogólnie sądzę, 
że jeżeli chodzi o rozwój ucznia, to tutaj jest dużo więcej możliwości. 
Każdy jest bardziej indywidualnie traktowany, ale znam uczniów, któ-
rzy by nie chcieli chodzić do takiej szkoły, gdzie tak dużo wie się 
o sobie nawzajem. U nas jest przecież bardzo szybki obieg informacji! 
Od razu rozchodzą się wieści, co się dzieje w innej klasie... Jeśli nie 
pochodzą od uczniów, to od nauczycieli. Powiedziałabym, że świadczy 
to o bardzo naturalnej, prawie rodzinnej atmosferze, do której chyba 
każdy najbardziej zatwardziały zwolennik wielkiej szkoły w końcu by 
się jednak przekonał!

WYWIAD Z KATARZYNĄ KURASZKIEWICZ, 
ANGLISTKĄ „SIÓDEMKI”

– Pani Kasiu, jak Pani postrzega „Siódemkę”?
– Jest to jedna z najprzyjemniejszych szkół, w której miałam oka-

zję pracować podczas swojego dwudziestoletniego stażu.
– Czy pracowała Pani wcześniej w szkole społecznej?
– Uczyłam w szkole prywatnej pod patronatem kościelnym.
– Co chciałaby Pani przekazać teraźniejszym i przyszłym uczniom tej 

szkoły?
– Przede wszystkim to, że w „Siódemce” panuje wspaniała atmos-

fera, są znakomite relacje uczeń-nauczyciel i ten pozorny luz, który 
odgrywa ogromną rolę w życiu psychicznym i emocjonalnym uczniów; 
nie czują się oni odizolowani. Szkoła przede wszystkim jest przychyl-
na uczniom, żaden uczeń nie boi się chodzić do szkoły, a to jest chyba 
najważniejsze.
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– Wiemy, że uczy Pani jednocześnie w „Siódemce” i w szkole pań-
stwowej.

– Tak, to prawda.
– W której szkole nauka przebiega sprawniej?
– W szkole państwowej miałam zawsze określony sposób uczenia 

i stosunku do ucznia. Uważam, że w szkole społecznej jest zdecydo-
wanie lepiej – z samego względu na atmosferę, która sprawia, że ucznio-
wi chce się uczyć. W szkołach państwowych klasy są bardzo liczne 
i nie ma możliwości zwrócenia uwagi na każdego ucznia.

– Co jest w takim razie sukcesem „Siódemki”?
– Sukcesem „Siódemki” jest na pewno dyrekcja, jak i nauczyciele, 

którzy w tej szkole pracują. Atmosfera między nauczycielami jest bar-
dzo ważna, bo ona warunkuje lepszy klimat w całej szkole. Nawiązują 
się tu przyjaźnie i pozytywna energia przelewa się na uczniów.

– Dziękujemy bardzo za rozmowę.
– Dziękuję też.
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• Nauczyciele
1. Piotr Balcerowicz
2. Andrzej Batorski
3. Zbigniew Byrski
4. Dariusz Choiński
5. Dominika Chorosz
6. Anna Czajko
7. Marcin Czajko
8. Zdzisław Czajko
9. Iwona Dobrzyńska

10. Zbigniew Dziedzic
11. Halina Galera
12. Dariusz Gałczyński
13. Andrzej Głowacki
14. Agata Gołaj
15. Beata Grabowska
16. Julia Grzebalska
17. Lidia Grzesiakowska
18. Anna Jedynak
19. Małgorzata Kolera
20. Marta Koszowy
21. Justyna Kowal
22. Katarzyna Kuraszkiewicz
23. Wojciech Kwietniewski
24. Katarzyna Lewandowska
25. Magda Łapińska

• Zespoły dyrektorskie
1. Barbara Szymańska-Dziewulska
2. Andrzej Skrzypczak (dyrektor)

  o Ida Urbańczyk (wicedyrektor)
  o Tomasz Piotrowicz (wicedyrektor)
 3. Ida Urbańczyk (dyrektor)
  o Tomasz Piotrowicz (wicedyrektor)
 4. Piotr Kostrzyński (dyrektor)
  o Ida Urbańczyk (wicedyrektor)
  o Anna Wróblewska (wicedyrektor)

26. Dariusz Miroński
27. Katarzyna Nowakowska
28. Anna Olszańska
29. Anna Palińska
30. Tomasz Piotrowicz
31. Katarzyna Rymsza
32. Robert Sitkowski
33. Piotr Skorupiński
34. Jacek Stadnik
35. Małgorzata Stani
36. Anna Śpiewak
37. Sławomir Tatarewicz
38. Elżbieta Tomasińska
39. Alina Trojanowska
40. Klara Uhma
41. Andrzej Więckowski
42. Anna Wróblewska
43. Magdalena Zawadzka

• Pracownicy szkoły
1. Katarzyna Klimek
2. Krzysztof Klimek
3. Grażyna Niziurska
4. Maria Wrzalska
5. Andrzej Żelazik

DYREKTORZY, NAUCZYCIELE,
PRACOWNICY I UCZNIOWIE SLO NR 7 STO
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• Uczniowie 
1. Dominika Andrzejczak
2. Katarzyna Antonowicz
3. Agnieszka Antosik
4. Agata Arcikiewicz
5. Olga Arciszewska
6. Marta Aska
7. Kacper Augustyniak
8. Magdalena Babiarz
9. Franciszek Badowski

10. Karolina Bajor
11. Maria Balazs
12. Katarzyna Baranowska
13. Adrianna Barankiewicz
14. Marcin Baranowski
15. Michał Barejko
16. Jan Bartkowicz
17. Maria Bartosik
18. Agata Baśkiewicz
19. Paweł Bekier
20. Mercedes Berg
21. Krystian Błażejewski (†)
22. Elżbieta Błażejowska
23. Aleksander Berling
24. Agata Bębecka
25. Paula Bębecka
26. Szymon Białyński
27. Jacek Bieńkowski
28. Łukasz Błaszczyk
29. Krzysztof Boboli
30. Małgorzata Bobula
31. Magdalena Bociarska
32. Łukasz Bogdański
33. Konrad Bojarski
34. Witold Bonnard
35. Dariusz Borowski
36. Krzysztof Borowski
37. Grzegorz Borowy
38. Jerzy Borski
39. Bartosz Brodowicz
40. Katarzyna Broniarek
41. Paweł Bruszewski
42. Krzysztof Brzozowski
43. Hanna Bouacid

44. Rafał Buchalski
45. Jagoda Bujak
46. Michał Bujalski
47. Natalia Bujniewicz
48. Paweł Burski
49. Maciej Byrski
50. Magdalena Celińska
51. Kamila Ceran
52. Grzegorz Cessak
53. Paweł Charmuszko
54. Paweł Charytonowicz
55. Agnieszka Chmielewska
56. Marcin Chmielewski
57. Kamil Chodkowski
58. Magdalena Chodorowska
59. Marta Chodosz
60. Agnieszka Ciećwierz (1997*)
61. Agnieszka Ciećwierz (2000*)
62. Katarzyna Ciećwierz
63. Paulina Ciesielska
64. Justyna Chojnowska
65. Michał Chrzanowski
66. Karolina Chymkowska
67. Igor Cypriak vel Czupryniak
68. Rafał Czabański
69. Paula Czahorowska
70. Marcin Czajko
71. Natalia Czaplińska
72. Dorota Czekaj
73. Irena Czeriawska
74. Zuzanna Czerniawska
75. Adam Czerwoniec
76. Łukasz Czubak
77. Aureliusz Dąbrowski
78. Tomasz Dąbrowski
79. Angelika Dębecka
80. Magda Dębiec
81. Michał Dębski
82. Żaneta Długoborska
83. Jan Dmytrach
84. Kamila Dołmatow
85. Piotr Dombrowski
86. Tomasz Dowbor
87. Magdalena Drabarek
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88. Paweł Drabiński
89. Wojciech Drachal
90. Klaudia Dudzińska
91. Sabina Dugiel
92. Paweł Durys
93. Aleksander Dym
94. Bartosz Dzieciątkowski
95. Marta Dzieniewicz
96. Agata Dziewulska
97. Jakub Dzieża
98. Janusz Dzięcioł
99. Wojciech Dziołak

100. Krzysztof Dziubak
101. Karolina Eisler
102. Maciej Fabisiak
103. Bartłomiej Fabisiewicz
104. Krzysztof Fidos
105. Kacper Fiszer
106. Michał Flak
107. Karolina Fligiel
108. Jan Folbrier
109. Anna Frankowska
110. Dagmara Frąckiewicz
111. Piotr Frieske
112. Zuzanna Gadomska
113. Piotr Gajoszek
114. Marta Galica
115. Agata Gallewicz
116. Mariusz Ganzke
117. Robert Garabedian
118. Tomasz Gaweł
119. Jakub Gawkowski 
120. Artur Gazda
121. Monika Giecewicz
122. Jan Glazer
123. Julia Gościńska
124. Izabela Grabowska
125. Aurelia Graczyk
126. Joanna Gieleta
127. Robert Giziński
128. Sylwia Giżycka
129. Jakub Gładykowski
130. Łukasz Głowacki
131. Alicja Głuchowska

132. Agata Gmochowska
133. Karol Golik
134. Jakub Grabowski
135. Wojciech Gradowski
136. Krzysztof Grabowski-Patela
137. Maciej Grajkowski
138. Józef Grzymała
139. Sylwia Grochowska
140. Anna Gros
141. Magdalena Grzesik
142. Katarzyna Grzybowska
143. Anna Guzik
144. Tomasz Guzowski
145. Weronika Hajnicz
146. Piotr Harland
147. Tomasz Heliasiński
148. Katarzyna Hennig
149. Jakub Jabłoński
150. Dominika Jadach
151. Michał Jadczak
152. Ewelina Jakoniuk
153. Paweł Jakubowski
154. Piotr Artur Jankowski
155. Agnieszka Janowska
156. Agata Janus
157. Delfina Janusiewicz
158. Agnieszka Januszewska
159. Magdalena Jarzębowska
160. Rafał Jaszewski
161. Dorota Jaworska
162. Joanna Jaworska
163. Katarzyna Jaworska
164. Monika Jaworska
165. Paulina Jaworska
166. Krzysztof Jaworski
167. Michał Jaworski
168. Joanna Jeśman-Matusiak
169. Kamila Jeżewska
170. Aleksandra Jędruszczak
171. Jarosław Jędrychowski
172. Maciej Jędrzejewski
173. Michał Jura
174. Anna Jurek
175. Robert Justyński
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176. Konrad Juścikowski
177. Elżbieta Kaczorowska
178. Magdalena Kalman
179. Maciej Kaniewski
180. Agnieszka Kaperzyńska 
181. Maciej Kardaszewski
182. Jacek Karle
183. Maciej Kawecki
184. Łukasz Kazana
185. Anna Kazimierczak
186. Piotr Kaźmierczak
187. Konrad Kempnerski
188. Agata Kędzierska
189. Kira Kępska
190. Elżbieta Kielanowska
191. Łukasz Tomasz Kierszta
192. Agata Kiryło-Dyńczak
193. Joanna Klementewicz
194. Filip Klimek
195. Tomasz Klimek
196. Marta Klimkiewicz
197. Artur Kliński
198. Dorota Kluczna
199. Magdalena Kmak
200. Małgorzata Knapik
201. Marta Kochańska
202. Marlena Kocoń
203. Andrzej Kocuj
204. Justyna Koć
205. Jakub Kojemski
206. Izabela Kolaszczyńska
207. Magdalena Kolikowska
208. Andrzej Kołsut
209. Monika Komińska
210. Łukasz Komorowski
211. Katarzyna Konował
212. Wiktoria Kopeć 
213. Olga Koperkiewicz
214. Filip Kosma-Brodnicki
215. Małgorzata Kostrzewa
216. Tomasz Kościański
217. Radosław Kosiński
218. Marlena Kotarska
219. Małgorzata Koterba

220. Bartosz Kowal
221. Grzegorz Kowal
222. Alicja Kowalewska
223. Aleksandra Kowalska
224. Kamila Kozieradzka
225. Magdalena Koźlarzewska
226. Jowita Krauze
227. Gerard Krawczyk
228. Karolina Krowiak
229. Małgorzata Królik
230. Kalina Kruk
231. Mikołaj Kruk
232. Norbert Kruszewski
233. Paweł Kryczka
234. Marcin Krzos
235. Bartłomiej Kubalski
236. Tomasz Kuczyński
237. Agnieszka Kupiec
238. Marta Kupiec
239. Olga Kuran
240. Krzysztof Kurdziałek
241. Anna Kurek
242. Karol Kurkowski
243. Marta Kurowicka
244. Łukasz Kurzawa
245. Justyna Kuskowska
246. Łukasz Kuźnicki
247. Marek Kuźnicki
248. Monika Kwiatkowska
249. Michał Kwiatkowski
250. Piotr Kwiatkowski (1992*)
251. Piotr Kwiatkowski (1996*)
252. Barbara Laine-Jones
253. Antoni Lasota
254. Maciej Laskowski
255. Bartosz Las-Opolski
256. Sławomir Laufer
257. Mateusz Lechowski (†)
258. Mateusz Paweł Lemańczyk
259. Bartłomiej Lenarcik
260. Marek Lenarcik
261. Piotr Lesiak
262. Agnieszka Leśna 
263. Marcin Lewandowski
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264. Piotr Lewandowski
265. Agnieszka Lewicka
266. Marcin Lisiak
267. Maciej Lipowski
268. Michał Łachacz
269. Piotr Łada
270. Rafał Łajca
271. Agata Łamacz
272. Joanna Ławrynowicz
273. Marcin Lis
274. Anita Łapińska
275. Łukasz Ławecki
276. Olga Łosiak
277. Radosław Łoziński
278. Sebastian Łuniewski
279. Marek Łuszczyna
280. Maciej Łyczkowski
281. Sylwia Machocka
282. Grzegorz Maciak
283. Ewa Maciejewska
284. Maciej Macutkiewicz
285. Agnieszka Maczunder
286. Grzegorz Maj
287. Paweł Makarewicz
288. Barbara Makowska
289. Ewa Makowska
290. Marzena Makowska
291. Maciej Maksymowicz
292. Hubert Makuch
293. Julia Malec
294. Konrad Malewski
295. Aleksander Malinowski
296. Martyna Małkowska
297. Michał Maracewicz
298. Magdalena Marciniak
299. Dominik Markowski
300. Krzysztof Markowski
301. Anna Matuła
302. Michał Mąkosza
303. Joanna Menderska
304. Małgorzata Menderska
305. Rafał Meszko
306. Anna Michalak
307. Jarosław Michalak

308. Aleksandra Michniewicz
309. Sebastian Midak
310. Anna Mieczkowska
311. Milena Mikołajczyk
312. Jakub Mikunda
313. Sylwia Milewska
314. Marta Milusz
315. Kamil Miłkowski
316. Wojciech Miłoszewski
317. Marek Mireński
318. Maurycy Moczulski
319. Maciej Molski
320. Filip Moszant
321. Krzysztof Moszczyński
322. Marcin Moszczyński
323. Magdalena Motyczyńska
324. Tomasz Muszyński
325. Renata Niemiec
326. Robert Niesłuchowski
327. Jan Niezwiestny
328. Adam Nitka
329. Paweł Nitka
330. Łukasz Nitwiński
331. Magdalena Nizińska
332. Iwona Niziurska
333. Jan Nowacki
334. Magdalena Nowak
335. Marcin Nowak
336. Ewa Nowicka
337. Blanka Noyszewska
338. Monika Obłucka
339. Katarzyna Obodyńska (†)
340. Od Och
341. Dorota Ogiejko
342. Marta Ogonowska
343. Karolina Olszewska
344. Wojciech Olszewski
345. Michał Olsztyński
346. Aleksander Olza
347. Anna Olza
348. Piotr Onyszkiewicz
349. Karolina Organiściak
350. Wojtek Orżewski
351. Przemysław Osadowski
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352. Jan Osiadacz
353. Maciej Osiński
354. Maciej Osowski
355. Marek Ostasz
356. Michał Ostatek
357. Katarzyna Ostrowska
358. Radosław Oyrzanowski
359. Bartłomiej Pacuda
360. Monika Pakulska
361. Maciej Paluszkiewicz
362. Michał Pałyska
363. Mikołaj Paprocki
364. Anna Partyka
365. Piotr Pasierbski
366. Marcin Paśko
367. Piotr Pawlak
368. Cyprian Pawlak-Jaszczuk
369. Anna Pawłowska
370. Agnieszka Petyniak
371. Robert Pękalski
372. Wojciech Pęśko
373. Katarzyna Piątkowska
374. Magdalena Piekarska
375. Adam Piekarz
376. Magdalena Pietrzak
377. Katarzyna Pietrzykowska
378. Katarzyna Pijawska vel Pakulska
379. Igor Pilewicz
380. Sabrina Pilewicz
381. Agata Pilorska
382. Łukasz Piłka
383. Marcin Piłka
384. Anna Piotrowska
385. Jan Piotrowski
386. Magdalena Pisońska
387. Małgorzata Piwowarska
388. Urszula Plewicka
389. Marek Podlasiński
390. Paulina Podrez
391. Paula Popławska
392. Julian Popławski
393. Małgorzata Popowicz
394. Mateusz Porowski
395. Barbara Poskier

396. Michał Postolski
397. Karolina Powałka
398. Magdalena Powsińska
399. Paweł Poznański
400. Lidia Praczyk
401. Paweł Pruszyński
402. Łukasz Przesmycki
403. Paweł Przeździecki
404. Marcin Przytulski
405. Monika Puchalska
406. Sylwia Raczyńska
407. Wojciech Rakowski
408. Małgorzata Raszewska
409. Mateusz Raszyński
410. Agnieszka Rataj
411. Magda Reiff
412. Sebastian Rejczak
413. Katarzyna Ręczykowska
414. Robert Rogaczewski
415. Maciej Romicki
416. Tomasz Rostkowski
417. Krzysztof Rowiński
418. Maciej Różański
419. Joanna Rudzińska
420. Maciej Rudziński
421. Dominik Rudzki
422. Wojciech Rusek
423. Jan Rusiecki
424. Monika Rutkowska
425. Aleksandra Rybak
426. Wojciech Rybczyk
427. Maciej Rygielski
428. Jolanta Rytel
429. Szymon Rządkowski
430. Gabriela Rzeźnicka
431. Maciej Sabała
432. Mariusz Sadłowski
433. Jacek Sadokierski
434. Paweł Sajur
435. Anna Samczyk
436. Jakub Sanetra
437. Jan Santorek
438. Paweł Schön
439. Artur Serowik
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440. Karolina Serówka
441. Sebastian Sędziak
442. Julia Sieniawska
443. Magda Siniarska
444. Wioleta Siwecka
445. Marcin Skajnowski
446. Marta Skaryszewska
447. Blanka Skatulska
448. Maciej Skolkowski
449. Krzysztof Skorupski
450. Katarzyna Joanna Skuza
451. Michał Skwirut
452. Rafał Słowik
453. Kamil Smoliński
454. Marcin Smoliński
455. Tomasz Snopkiewicz
456. Jan Sokołowski
457. Łukasz Sokołowski
458. Grzegorz Stachurski
459. Sabrina Staniewska
460. Aneta Starkowska
461. Tomasz Stawiszyński
462. Paweł Stecura
463. Michał Stosio
464. Paweł Strumiński
465. Agnieszka Strzadała
466. Bartłomiej Strzelecki
467. Irmina Sulikowska
468. Klaudia Supernak
469. Magdalena Surawska
470. Justyna Suwała
471. Jarosław Sychowiec
472. Jacek Syta
473. Jakub Syta
474. Julia Szabłowska
475. Wojciech Szarek
476. Zuzanna Szarek
477. Aneta Szczeplik
478. Bartłomiej Szczeplik
479. Anna Szerszeń
480. Agnieszka Szmidel
481. Artur Piotr Szparaga
482. Agnieszka Sztora
483. Adam Szulc

484. Monika Szwarc
485. Agnieszka Szwedowska
486. Justyna Szwonder
487. Anna Szymajda
488. Kamil Szymczak
489. Matylda Szymalska
490. Maciej Szymkiewicz
491. Jędrzej Śpiewak
492. Grzegorz Świerczyński
493. Marcin Tanasiewicz
494. Marcin Tomasik
495. Aleksandra Tomaszuk
496. Anna Tondera
497. Jakub Topiński
498. Katarzyna Towarek
499. Tran Cao Dung
500. Tran Thi Thuy Whung
501. Dariusz Trembliński
502. Michał Trojaczek
503. Kaja Trudnowska
504. Dorota Tryfon
505. Piotr Tryfon
506. Agata Tworzydło
507. Grzegorz Tyczyński
508. Katarzyna Tyrluk
509. Maksym Tyszko
510. Sebastian Ulbrych
511. Karol Urbaniak
512. Agata Urbańczyk
513. Maciej Urbański
514. Szymon Urbański
515. Paweł Urbaś
516. Marta Veith
517. Ewa Wakar
518. Eliza Walczak
519. Łukasz Waleriańczyk
520. Agnieszka Walicka
521. Ewelina Waligóra
522. Paulina Wanago
523. Łukasz Wasilewski
524. Krzysztof Waś
525. Magdalena Ważny
526. Olga Wencel
527. Maciej Weppo
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528. Aleksander Wertyński
529. Przemysław Wesołowski
530. Zofia Wicik
531. Sylwia Widemajer (†)
532. Anna Wieczorek
533. Marta Wieja
534. Magdalena Wieprzewska
535. Hubert Wilczek
536. Izabela Winczewska
537. Simon Wildstein
538. Kamil Winnicki
539. Aneta Witkowska
540. Martyna Witkowska
541. Mariusz Witkowski
542. Mateusz Wiśniewski
543. Jeremi Włodarczyk
544. Marcin Włodarski
545. Katarzyna Wojas
546. Krzysztof Wojciechowicz
547. Maciej Wojciechowski
548. Monika Wojda
549. Marta Wojnarowicz
550. Iga Wojtczak
551. Agnieszka Wolniewicz
552. Joanna Woźniak
553. Aleksander Woźniakowski
554. Jan Woźniewski
555. Aneta Wręga

556. Mateusz Wrotek
557. Konrad Wygonowski
558. Monika Wysocka
559. Łukasz Wysocki
560. Michał Wyszyński
561. Łukasz Zacharski
562. Paweł Zakrzewski
563. Maciej Zalewski
564. Zbigniew Zalewski
565. Grzegorz Zamecznik
566. Małgorzata Zapaśnik
567. Dina Zawadzka
568. Hubert Zdankiewicz
569. Bartosz Zdrojewski
570. Julia Zdybał
571. Monika Zieleniewicz
572. Monika Zielska
573. Katarzyna Zięba
574. Małgorzata Zięba
575. Maciej Zimka
576. Dominika Zimowska
577. Tomasz Ziółkowski
578. Hanna Żebrowska
579. Marek Żebrowski
580. Michał Żebrowski
581. Maciej Żychowicz
582. Małgorzata Żywicka

* rok rozpoczęcia nauki w SLO nr 7 STO
† zmarli absolwenci SLO nr 7 STO








