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O wyborze I Liceum Ogólnokształcącego zdecydowała rodzinna tradycja – tu
uczył się w latach pięćdziesiątych mój tata, później ja i moja siostra, a dziś już moja
córka.

Liceum rozpoczęłam w roku 1988, w klasie humanistycznej. Do dziś pamiętam
jak bardzo stresujący był egzamin wstępny. Chyba nawet bardziej niż sama matura, do
której przygotowali mnie świetni wykładowcy: z języka polskiego – dr Janusz Nowak
i mgr Halina Kwiecień, z historii  – mgr Benedykt Motyka i języka francuskiego –
mgr Krystyna Grądalska. Na szczęście matematyka nie była wtedy obowiązkowa dla
wszystkich (!).

Wydarzeniem, które miało ogromny wpływ na moją dalszą edukację, a później
i wybór  ścieżki  zawodowej,  był  udział  w  pierwszej  wymianie  młodzieży  szkoły
z francuskim Lycée Raymond Loewy z La Souterraine w regionie Limousin.

Wiosną  1991  r.  wraz  z  grupą  kilkunastu  uczniów  oraz  inicjatorką,  jak  się
później okaże ponad 20 wymian, Panią Krystyną Grądalską, wyruszyliśmy autokarem
do  Francji.  Po  drodze  wspólny  nocleg  na  sali  gimnastycznej  w  niemieckim
Fielderstadt,  w  końcu  moment  pierwszego  spotkania  z  młodzieżą  francuską,
francuskimi  rodzinami  i  nauczycielami.  Pamiętam  swój  strach  przy  wysiadaniu
z autokaru,  szok  kulturowy na  wszechobecne  w kraju  nad  Loarą   "bisous  bisous"
i milion  pytań  w  głowie:  Jak  to  będzie?  Czy  się  dogadam,  gdy  zostanę  sama
z gospodarzami? Jak mam rozpoznać  moją  korespondentkę  Stéphanie,  skoro  nigdy
wcześniej nie widziałyśmy się na żywo? Niezapomniany wyjazd do La Souterraine dał
początek  wielu późniejszym przyjaźniom i  wakacyjnym rewizytom w Polsce  i  we
Francji.

Kiedy w 1999 r. rozpoczęłam pracę w I LO, przeżyłam swoją przygodę z La
Souterraine  po  raz  drugi,  już  w  charakterze  nauczyciela  -  romanisty.  Zobaczyłam
wtedy swoich  uczniów w tej  samej  co  ja  sytuacji  i  z  podobnymi  obawami  przed
nieznanym, jakie ja miałam 8 lat wcześniej. Wymiana z Francją zakończyła się w 2014
r. Przewinęło się przez nią ponad 700 uczniów i prawie 30 nauczycieli.  Była jedną
z najdłużej organizowanych wymian zagranicznych młodzieży w Polsce.


