
Wiele pokoleń mieszkańców naszego regionu nosi w sercu niezwykłą i piękną historię dawnego 
Gimnazjum i Liceum ad sanctam Mariam Magdalenam - ośrodka ducha polskiego, nauki polskiej, 
kuźni wybitnych społeczników, prężnych działaczy, prawych obywateli.  

Zachowujemy w pamięci determinację Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum św. 
Marii Magdaleny. To dzięki ich uporczywym staraniom przywrócono 
szkołę na nowo do życia. To w ich sercach szkoła była wciąż żywa, mi-
mo prób wymazania jej z umysłów i serc Poznaniaków. 
     Cały Poznań towarzyszył wielkim świętom Liceum Ogólnokształcą-
cego św. Marii Magdaleny. 1 września 1990 r. obchodzono w sposób 
bardzo uroczysty rozpoczęcie roku szkolnego po 40 latach nieobecności 
w życiu miasta; w roku 2003 dumnie przeżywano Wielki Jubileusz 700-
lecia szkoły, a w roku 2015 - 25-lecie reaktywacji szkoły.  
    Jubileuszowe świętowania  szczególnie mocno podkreśliły związki 
szkoły z Miastem i fakt, że Marynka jest Poznaniowi potrzebna oraz jest 
jego oświatowym sercem. Świadczą o tym przyznane szkole wyróżnie-
nia: tytuł  „Zasłużony dla Miasta Poznania” , Odznaka Honorowa „Za 
Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. 
Liceum św. Marii Magdaleny jest położone w samym sercu Poznania. 
Stąd jest wszędzie blisko: do przyjaciół, do kina, do teatru, nad Wartę, 
do Katedry, na wszystkie wyższe uczelnie…                    Dziś jesteśmy 

świadkami wielu sukcesów współczesnych uczniów oraz niezwykłej ich aktywności w wielu dzie-
dzinach naukowych, społecznych, sportowych. Nie waham się więc powiedzieć: Marynka jest szko-
łą wyjątkową i niepowtarzalną.  

Zapraszam do Liceum, które łączy tradycję i młodość, w którym odbierzecie rzetelne wykształce-
nie i doświadczycie niepowtarzalnego klimatu wspólnoty, doświadczycie   Marynki - szkoły w sercu 
Poznania. 

      Lucyna Woch, dyrektor Szkoły 

           Tako rzecze... uczeń szkoły naszej 

Marynka – szkoła w sercu Poznania 

Z ostatniej chwili 

 
Marynka 2016 

 

 I miejsce w Poznaniu 
w rankingu liceów! 

 

 najlepiej zdana matura 
w Wielkopolsce! 

 

 Złota Szkoła 
 

 Szkoła Olimpijska 
w Wielkopolsce! 

 
Gratulujemy uczniom 
sukcesów. Cieszymy się 
razem z Wami. 
          Nauczyciele 

      Rok 2016      Jednodniówka LO MM    nakład 2000 

„Rzadko jesteśmy „cisi i pokornego serca”, ale 
nauczyciele nas lubią”. (Tomasz) 

„Dzięki sprzyjającej nauce atmosferze z każ-
dym dniem stajemy się coraz mniej jak śnięte 
ryby, którymi byliśmy, kiedy przyszliśmy do 
tej szkoły”. (Maria) 

„W naszym renomowanym liceum uczymy 
się u boku zabawnych i naprawdę zdolnych 
nauczycieli.”    (Karolina) 

MarynkaMarynka  

„Gdy pierwszy raz wszedłem do klasy, 
żałowałem, że wybrałem tę szkołę. Wi-
działem w was obcych, z którymi nigdy 
w życiu nie nawiążę żadnego kontaktu. 
Każdy kolejny dzień spędzony w szkole 
zmieniał moje zdanie. Zamiast małych 
szatanów zacząłem widzieć sympatycz-
ne osoby. Dzięki wam szkoła z więzie-
nia zamieniła się w fabrykę czekolady”. 
(Maurycy) 

MM 
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   Za kilka miesięcy opuszczamy mury 
„Marynki”. Nasze miejsca pozostaną 
puste. Dlaczego tyle dobra miałoby się 
marnować? Wszystko gotowe na przyję-

cie następnych „nas”. Nie dajcie się 
uprzedzić. Przyjdźcie i siądźcie na moim, 
albo moim, albo jego krześle. Zaprasza-
my do zaprzyjaźnienia się z ciągle ta-
jemniczą Panią MM. Naprawdę jest tego 

warta. Uwierzcie. Znajdziecie się wśród 
prawdziwych artystów:—muzyków, pio-
senkarzy, śpiewaków, malarzy, grafików, 
twórców filmów animowanych. Będziecie 

mogli redagować kolejną edycję 
wyjątkowego kalendarza Maryn-
ki. Nie zabraknie wokół Was 
miłośników teatru i kina. Znajdą 
się i przyszli ministrowie gospo-
darki czy finansów. Nie martw-
cie się, jeśli przedkładacie biega-
nie i sport nad krzyżówki. Spor-
towców ci u nas dostatek. Nawet 
takich z kadry olimpijskiej. Od 
pływania, przez bieganie i gra-

nie piłką aż po sporty walki i wszelkie 
inne, nawet najdziwniejsze. No i w końcu 
możecie po prostu zwyczajnie pokibico-
wać tym wszystkim, o których napisali-
śmy wcześniej. Właśnie, zapomnieliby-

śmy. Klub kibica też mamy. A co? Kto 
zabroni? W Naszej szkole na szczęście 
nikt!  

Zapraszają Honorata, Mikołaj i Ania.                                                        

    Chcecie być jak doktor Jeff Young, prof. Jerzy Ve-
tulani, sir David Attenboroug, doktor Gregory House 
czy prof. Zbigniew Religa - wybierzcie klasę z rozsze-
rzoną biologią i chemią. Pomożemy Wam zrealizo-
wać Wasze plany życiowe. Będziecie miały/mieli oka-
zję do poznawania piękna organizmów żywych, do-
skonałych rozwiązań natury oraz rozwijania swoich 
zainteresowań na ciekawych lekcjach, warsztatach, 
zajęciach laboratoryjnych, wykładach na UAM i UM i 
zajęciach terenowych.  
    Możecie zostać mistrzami w swoich ulubionych 
dziedzinach i podobnie jak obecni uczniowie zdoby-

wać laury na konkursach i 
olimpiadach.  
    Będą Wam potrzebne: 
fartuch, rękawiczki, skal-
pel, lupa, otwarty umysł, 
bystre oko i sprawne dło-
nie. Jeśli chcecie wie-
dzieć więcej - wybierzcie 
„biol-chem”.  

    Lubicie podróżować, ale 
nie chcecie korzystać 
z biura podróży; zwiedza-
nie jest Waszą pasją, ale 
nudzą Was przewodniki 
Pascala, planujecie wypra-
wy w nieznane, ale nie 
towarzyszy Wam Marek 
Kamiński… Co zrobić??? 

    Nauka w klasie mate-
matyczno-geograficznej 

pomoże Wam zorganizować wszystko samodzielnie, 
kompetentnie, tanio!!! Możecie realizować marzenia 
na wzór Martyny Wojciechowskiej czy Wojciecha 
Cejrowskiego. A jeśli nie zamierzacie podróżować 
dookoła świata, poznacie tajniki i wyzwania, jakie 
stoją przed przyszłymi przedsiębiorcami i… praco-
dawcami. Pomyślcie o tym!  
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Zapraszamy właśnie Ciebie 

    Jeśli kochasz literaturę, lubisz teatr czy kino, albo 
wszystko naraz… Jeśli jesteś ciekawy świata, szanujesz 
i cenisz dokonania współczesnej humanistyki, poszuku-
jesz odpowiedzi na ważne pytania współczesnej cywili-
zacji – zapraszamy do klas humanistycznych! 

    Dyskusje, polemiki, zanurzanie się w historię, anali-
zowanie bieżących wydarzeń zachodzących w Polsce i 
na świecie to wszystko będzie Waszym żywiołem. 
A indywidualnie… - zostaniecie dyrektorami teatru, re-
żyserkami, dramaturgami, poetkami, publicystami… 

    Możecie również zostać prawnikami, socjologami, 
psychologami, kulturoznaw-
cami, lingwistami, filologa-
mi, dziennikarzami i kim 
tylko zechcecie. 

    W końcu nie w każdej 
szkole zdaje się język polski 
na poziomie rozszerzonym 
najlepiej w Wielkopolsce. 
No!!!  

    Przyszli informatycy i 
ekonomiści, architekci, 
inżynierowie i budowniczo-
wie, czyli niezbędna we 
współczesnym świecie inte-
ligencjo techniczna! Zgłę-
biajcie tajemnice matema-
tyki, poznawajcie nowe 
oblicza świata fizyki! Przy-
gotowani przez Marynko-
we mat-fizy podbijecie uni-
wersytety i politechniki! Zapełnicie sale wykładowe, a 
po kilku latach naprawicie wszystko, co zepsute, albo 
zbudujecie od nowa!!! W efekcie – kto wie??? – za-
trzymacie się na dłużej w Dolinie Krzemowej, może 
odbierzecie Żywą Gęś – prestiżową nagrodę matema-
tyków, ewentualnie otrzymacie… Literacką Nagrodę 
Nobla!!! 

Dwie klasy matematyczno-fizyczne czekają!!! 



towcy postarają się pomóc muzy-

kom nagrać ich-Naszą-płytę. 

 Jeśli każdy dołoży  złotówkę 
albo dwie, chwilę pracy, słowo 
wsparcia i zachęty to wzbogacimy 
- jak żadna inna szkoła Poznania 
-  nasze życie wyjątkowymi dźwię-
kami płynącymi z wnętrza nas 
samych. Dlaczego to się uda? Bo 
lubimy siebie nawzajem. Tylko 

tyle i aż tyle.  

  

   Muzycy tu, muzycy tam a 
przecież świat muzyczny to 
nagrania, płyty, festiwale itp. 
Od tego roku chcemy  wspól-
nym wysiłkiem, wspólnym, 
bo całej społeczności Maryn-
kowej z uczniami, absolwen-
tami, nauczycielami i rodzica-
mi wydać pierwszą Marynko-

wą płytę.  

 Skoro muzycy kibicują 
sportowcom, gdy ci gromią  

inne drużyny, to kibice i spor-

 

igrzyska sportowe, odgrywanie krótkich 
scenek i skeczy oraz debata na temat 
rasizmu. W bieżącym roku szkolnym 
zaprosiliśmy ośmioro wolontariuszy z 
USA i planujemy zorganizować 7-
 dniowy program dla naszych uczniów 
w dniach od 30 czerwca do 8 lipca 

2016r. Tegoroczny 
program będzie rów-
nież obejmował zaję-
cia językowe dla nau-
czycieli LO św. Marii 
Magdaleny oraz 
szkolenie metodycz-
ne dla anglistów. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapra-

szamy do udziału i rozwijania swoich 

kompetencji językowych! 

    W roku szkolnym 2014/2015 nasza 
szkoła rozpoczęła współpracę z amery-
kańską organizacją WIESCO (Wisconsin 
International Educational Scientific Cul-
tural Organization), zrzeszającą wolonta-
riuszy ze Stanów Zjednoczonych, którzy 
prowadzą wakacyjne obozy i programy 
nauki języka angielskiego 
dla uczniów z Europy 
Środkowo-Wschodniej. W 
dniach 6–10 lipca 2015 
roku troje amerykańskich 
wolontariuszy,  prowadziło 
program dla 36 uczniów. 
Od rana miały miejsce 
trzy 60-minutowe lekcje, a po przerwie 
na lunch, uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach popołudniowych, które obej-
mowały takie aktywności, jak: nauka gry 
w baseball, quiz typu Scavenger Hunt, 

„Kaśka właśnie wdrapywała się na 
swoje łóżko, szukając wygodnej 
pozycji, opatulała się wełnianym 
kocem w kolorową kratkę. Podło-
żyła poduszkę pod plecy, sięgnęła 
po laptop i kubek gorącej czekola-
dy udekorowanej kleksem bitej 
śmietany. Głęboko westchnęła… 
(…)” 

    Tak rozpoczyna się powieść pisana 
przez uczniów Marynki. Możesz zostać 
współautorką/współautorem… 

„Jednego dnia na lekcję matematyki prof. 

Henryk Kosmala przyprowadził swoją 

asystentkę. Dotychczas nie było w 

zwyczaju, by kobieta uczyła w naszym 

„męskim” gimnazjum. Trzeba coś 

wykombinować, by do tego nie doszło. 

Klasa postanowiła przez następną całą 

lekcję patrzeć bez przerwy w jeden guzik 

jej bluzki. Początkowo jakoś siedziała na 

katedrze, w połowie lekcji zaczęła się 

wiercić, a po dzwonku kończącym lekcje 

wyskoczyła, jakby się paliło. Więcej się nie 

pokazała. Tradycja została zachowana!” 

    To wspomnienie z roku 1936, które 

żadną miarą nie przystaje do 

współczesnej Marynki, w której 

uczennice i nauczycielki zadomowiły 

się na dobre. Możecie włączyć się w 

tworzenie nowej tradycji szkoły. 

Kultura 
w  sercu 
Marynki 

Płyta Płyta Płyta Płyta  

WAKACYJNY PROGRAM WIESCO 
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Wielkie świąteczne granie 

    Dla naszych muzyków każda oka-
zja do pośpiewania i pogrania  jest 
nie do przegapienia. Szkolny chór, 
instrumentaliści i zespoły muzyczne  
dają wszystkim i sobie samym mnó-
stwo radości. 

  Dla globtroterów i obieżyświatów 

„Granice mojego języka wyznacza-
ją granice mojego świata.” 

Bliska jest nam sentencja Ludwiga 
Wittgensteina, ale bliższe jest nam 
myślenie o tym, abyście mogli 
skorzystać i umieli wykorzystać 
naukę języków w Marynce. 

    Zrobimy wszystko, aby zabrać 
Was w podróż dookoła świata w 
pięciu językach!!! 

    Z angielską elegancją, francu-
ską dyplomacją, niemiecką precy-
zją czy hiszpańską fantazją podbi-
jecie serca i umysły mieszkańców 
najdalszych zakątków świata, a 
Waszą tajną bronią będą łacińskie 
sentencje!!! Pakujcie plecaki, do-
łączcie do naszej Marynkowej 
załogi i poddajcie się magii i sza-
leństwu podróży!!! 

Wieża Babel 

W listopadzie 1992 roku uczniowie 

Marynki zorganizowali „rzecz, o której 

nie śniło się filozofom”. Przyjmując 

k o n w e n c j e  a m e r y k a ń s k i c h 

„Oskarów”, przyznano statuetki 

„Marianów” nauczycielom. Uczniowie 
docenili ich pracę, zaangażowanie, 

poczucie humoru, elegancję, mądrość 

życiową… A największą osobowość 

nagrodzono w kategorii „Nauczyciel 

Roku”. I tak jest do dziś! 

Wszyscy zazdroszczą 
nam „Marianów” 



    Od wielu lat uczniowie LO św. Marii Magdaleny 

odnoszą wspaniałe sukcesy w olimpiadach i konkur-

sach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. 

Możemy pochwalić się tytułami najlepszego liceum w 

Poznaniu i Wielkopolsce, tytułem szkoły olimpijskiej, 

najbardziej usportowionej ponadgimnazjalnej szkoły w 

Poznaniu. Coraz trudniej na ścianach szkolnych koryta-

rzy można znaleźć miejsce dla kolejnych dyplomów a 

gabloty nie mieszczą już wszystkich zdobytych pucha-

rów. Skoro ta dobra passa trwa od lat mamy nadzieję, 

że kolejne sukcesy staną się udziałem następnych po-

koleń Marynkarzy i dlatego z  czystym sumieniem za-

praszamy do naszej szkoły także po to, by cieszyć się z 

kolejnych zwycięstw. Na stronie internetowej szkoły 

znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, informacje potwierdza-

jące prawdziwość tych słów. Na korytarzach szkol-

nych również. Nie zwlekajcie więc i wybierzcie szkołę 

pełną pasji, humoru, pozytywnych emocji i sukcesów, 

sukcesów i jeszcze raz sukcesów.  

ki!!! Swoje umiejętności sportowe 

będziecie mogli/będziecie mogły do-

skonalić pod okiem doświadczonych 
trenerów podczas treningów sekcji 

sportowych odbywających się bezpo-

średnio po lekcjach. 

    Zadbajmy o to, aby tytuł najbar-

dziej usportowionej szkoły ponad-

gimnazjalnej w Poznaniu pozostał 

nadal w naszych rękach… A puchar 

zdobyty przez Ciebie na pewno znaj-

dzie  miejsce w szkolnej gablocie. 

Przedwojenne wspomnienie 

„Sala gimnastyczna pamiętała pru-
skie zabory, jedynie szwedzkie 
drabinki świadczyły o nowocze-
snym stylu prostowania sylwetki 
ucznia. Kilka piłek lekarskich, do 
siatkówki i koszykówki oraz piłek 
do palanta uzupełniało wyposaże-
nie ćwiczebne. Piłka nożna, gra 
dzisiaj tak widowiskowa, była su-
rowo zabroniona. Klepiska do 
koszykówki i do siatkówki, po-
dobnie do szczypiorniaka, niewiel-
ka piaskownica z deską do skoku 
wzwyż i w dal umożliwiały prowa-
dzenie lekcji na wolnym powie-
trzu. Skąd tedy brały się sukcesy 
sportowe uczniów w białych ko-
szulkach z emblematem GMM?” 

    Dzisiaj w Marynce czeka na 

Was piękna i profesjonalnie wy-

posażona hala oraz siłownia. Za-

praszamy wszystkich, którzy nie 
boja się wyzwań i chcą zadbać 

nie tylko o umysł, ale i ciało. 

    Siatkarze i siatkarki, koszyka-
rze i koszykarki, piłkarze i piłkar-

ki, szczypiorniści i szczypiornist-

Wiadomości sportowe 

Niech sukcesy będą z Wami 

„Któregoś poniedziałku, na wio-
snę 1931 roku, wchodząc do kla-
sy, (…) rzuciłem okiem na tablicę 
i zaniemówiłem z wrażenia. Wiel-
ki napis 122:0 podawał wynik 
finałowego meczu w koszykówce 
o puchar Przysposobienia Woj-
skowego i Wychowania Fizyczne-
go pomiędzy (…) reprezentacją 
„Marynki” a Legią(!) Mocarstwo-
wą…” 

Klub kibica „Ultras” 

Puchary Marynki 
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