W sobotę 24 września 2011 r., w 90 rocznicę powołania Społecznego Męskiego Gimnazjum
Polskiego w Łodzi, tzw. „Społeczniaka”, którego powojennym kontynuatorem jest VIII LO, odbył
się piąty w powojennej historii naszej szkoły zjazd jej wychowanków. Został on zorganizowany
wspólnymi siłami obecnej kadry szkoły i jej uczniów oraz Stowarzyszenia Wychowanków.
Pracom komitetu jubileuszowego przewodniczyła dyrektor szkoły, pani Elżbieta Ździebło.
Obchody – utartym już zwyczajem – rozpoczęła poranna msza w intencji szkoły, odprawiona
w kościele pw. św. Teresy i św. Jana Bosko.
Główną imprezą związaną ze zjazdem było przedpołudniowe, galowe spotkanie w Filharmonii
Łódzkiej.
Autorkami i koordynatorkami scenariusza tej uroczystości były panie: Alicja Petrykiewicz
i Izabela Stasiak – nauczycielki w VIII LO.
Na sali, oprócz setek wychowanków i dzisiejszych uczniów Ósemki, znalazło się także liczne
grono znakomitych gości, którzy swą obecnością uświetnili to spotkanie. Wśród nich byli
przedstawiciele: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, Prezydenta
Łodzi, Rady Miasta Łodzi, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, łódzkiego Kuratorium
Oświaty, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, szkoły partnerskiej Gimnasium Carolinum
w Ansbach, dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele mediów.
Szczególnie serdecznie zgromadzeni przywitali byłych dyrektorów VIII LO w Łodzi – Zbigniewa
Sodolskiego, Annę Garmulewicz-Polińską, Jolantę Woźniakowską.
Na sali znalazł się też Stanisław Mikulski, słynny skądinąd agent J-23 (czyli serialowy Hans
Kloss), będący również absolwentem naszego liceum.
Uczestnicy zjazdu otrzymali okolicznościowe wydawnictwo pn. „90 lat VIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi”, wraz z płytą multimedialną o naszej szkole.
Spotkanie błyskotliwie prowadziło dwoje młodych wychowanków VIII LO: Estera Flieger matura 2009, studentka historii oraz Michał Czerw - matura 2008, student prawa.
Po otwierającym wystąpieniu pani dyrektor VIII LO Elżbiety Ździebło, zaproszeni goście
w serdecznych słowach wyrazili pełne uznanie dla dokonań szkoły, a pani Elżbieta
Romanowska – przewodnicząca Stowarzyszenia Wychowanków – przedstawiła najważniejsze
dokonania i zamierzenia naszego Stowarzyszenia.
W dniu zjazdu szkoła nasza oficjalnie przyjęła nowy hymn pn. „Miejcie nadzieję”, do słów
Adama Asnyka, z muzyką Zbigniewa Preisnera.
Pan Lech Dzierżanowski – dyrektor Filharmonii Łódzkiej, reprezentujący kompozytora
Zbigniewa Preisnera, przekazał oryginał zapisu nutowego hymnu na ręce pani dyrektor Elżbiety
Ździebło.
Poprzedni hymn zaśpiewał Mateusz Stachura, absolwent VIII LO - matura 2007, a nowy Emilia Kudra, absolwentka VIII LO - matura 2004.

Następnie pani Agnieszka Caban – wicedyrektor VIII LO, absolwentka VIII LO - matura 1993
i pan Zygmunt Łopalewski, absolwent VIII LO - matura 1993, w autorskim wykonaniu
przedstawili okolicznościową prezentację multimedialną, dotyczącą historii i współczesności
Ósemki.
Po części oficjalnej, na scenie Filharmonii zaprezentowano widowisko poetycko – muzyczne
oparte na wierszach i piosenkach Agnieszki Osieckiej, w opracowaniu koordynatorki grupy
muzyków i wokalistów, pani Małgorzaty Ułamek - nauczycielki VIII LO. Absolwenci VIII LO,
wśród nich wspomniani już Emilia Kudra i Mateusz Stachura oraz aktorka Teatru im. Stefana
Jaracza, Milena Lisiecka - matura 1991 oraz obecni uczniowie, m.in. Magda Suska, Julia
Sałata, Marta Owsiak, Małgorzata Deka, Dominik Klatka, Alicja Pawłowska, Anna Bieżyńska,
Magdalena Tomczak, wraz z wieloosobowym chórem uczniowskim - przedstawili znakomicie
przygotowany spektakl, niezwykle ciepło przyjęty przez widownię.
Na zakończenie spotkania w Filharmonii, uczestnicy zjazdu, zgromadzeni w foyer, zostali
poczęstowani lampą szampana i tortem urodzinowym, a następnie przeszli do szkoły przy ulicy
Pomorskiej 105, aby w jej starych murach powspominać lata młodości, tam właśnie spędzone.
Zjazd zakończył się Balem Absolwentów w restauracji „Orfeusz” przy ul. Narutowicza. Przy
muzyce, jadle i napojach, wracano po raz kolejny do lat minionych, opowiadano sobie o dniu
dzisiejszym i umawiano się na następne spotkanie w gronie absolwentów.
A zatem – do następnego zjazdu!

