50-lecie rocznika maturalnego 1966
Czas biegnie nieubłaganie, w tym roku w czerwcu minęło 50 lat od naszego
egzaminu maturalnego. Przypadał on, podobnie jak cała nasza czteroletnia
nauka w szkole na okres niełatwy, jakże odmienny od dzisiejszych warunków
nauki młodzieży licealnej.
Były to lata, kiedy rządząca w Polsce od 1948 r. Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza (PZPR) pod przewodnictwem (od 1956 r.) Władysława Gomułki,
po początkowym okresie względnej „odwilży” znowu zaczęła „przykręcać
śrubę”. Jedyną „słuszną” drogą rozwoju Polski był więc komunizm, nazywany
przez rządzącą władzę socjalizmem, który nie tolerował odmiennych (poza
oficjalnymi) poglądów nt. współczesnej historii Polski, dróg jej rozwoju, krytyk
pod adresem rządzącej PZPR itp. Takie też prawdy były niejednokrotnie
przekazywane uczniom np. na lekcji historii.
W roku 1966 przypadało 1000-lecie chrztu Polski, na uroczystości organizowane
przez polski kościół katolicki wybierał się do naszego kraju papież Paweł VI. Ale
nie pozwolono mu przybyć do Polski. Ówczesna władza marginalizowała przebieg
uroczystości kościelnych, propagując za to i mocno nagłaśniając obchody 1000lecia państwa polskiego. Była więc np. słynna akcja, nota bene bardzo
pożyteczna, 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego.
Pamiętam też, jak w maju, tuż przed maturą, zachęcano nas bardzo
do wzięcia udziału w pochodzie pierwszomajowym sugerując przy tym, że brak
takiego udziału nie będzie mile widziany. A że nie było to tylko słowne
straszenie uczniów świadczy historia, jaka przydarzyła się naszemu o rok
starszemu koledze Leszkowi Konopnickiemu. W 1965 r., tuż przed maturą,
został wbrew swojej woli zachęcony do wzięcia udziału w pierwszomajowym
pochodzie. Poszedł więc na ten pochód ubrany w spodnie dżinsowe oraz
z gitarą. Ponieważ w tamtych czasach uważano, że taki strój oraz gitara
nie licują z powagą pierwszomajowego pochodu, nie został dopuszczony
do zdawania matury. Zdawał ją rok później razem z naszą łacińską klasą.
Pamiętając więc tę historię i mając na względzie pomyślność naszego
egzaminu maturalnego, chcąc nie chcąc, poszliśmy razem z nauczycielami na
ten pochód. Nie dotarliśmy jednak w komplecie przed trybuny z najwyższymi
władzami partyjnymi i państwowymi, bo na miejscu naszej zbiórki na Placu
Teatralnym nasze szeregi mocno przerzedziły się.
Takie to były więc ciekawe czasy. Będąc uczniami okres ten zapamiętaliśmy
jednak przede wszystkim jako czas dobrej nauki, wspaniałych nauczycieli,
szkolnych wycieczek, letnich obozów, udziału w oprawie artystycznej

uroczystości szkolnych oraz jako czas narodzin wielu przyjaźni. Te przyjaźnie
narodziły się w dużej mierze dzięki umiejętnie prowadzonemu procesowi
wychowawczemu przez Szkołę. Nie zakończyły się one wraz z końcem naszej
nauki, ale przetrwały do dnia dzisiejszego, pomimo wielu spraw, które każdego
z nas na co dzień mocno absorbują.
Klasa z językiem łacińskim, do której chodziłem, rozpoczęła swoje
pomaturalne klasowe spotkania w roku 1980. Inicjatorem tego pierwszego
spotkania był, nieżyjący już niestety, nasz kolega Juliusz Sochan. Dzięki jego
staraniom zebrało się nas wtedy ponad dwadzieścia osób. I tak to się zaczęło,
spotykamy się nieprzerwanie co kilka lat w gronie kilkunastu lub więcej osób
do dnia dzisiejszego. Spotkania są zarówno z okazji rocznicowych
uroczystości naszej szkoły, naszej klasy, ale są też spotkania bez
szczególnych okazji, organizowane spontanicznie. Myślę, że wszystko to w
dużej mierze dzieje się dzięki wartościom wychowawczym jakie otrzymaliśmy
w naszej Szkole..
Tyle tytułem przydługiego trochę wstępu. A teraz ad rem. Tegoroczne obchody
50-lecia naszej matury zostały zorganizowane wspólnie przez wszystkie pięć
klas maturalnych rocznika 1966.
Trzeba przyznać, że nie było to
zadanie łatwe, bowiem absolwenci
niektórych klas nie
utrzymywali
przez wiele lat ze sobą zbyt ścisłego
kontaktu, przez co odszukanie ich
wymagało dodatkowych zbiegów.
Ale chyba udało się, bo na naszym
zjeździe
w
dniu
04.06.2016
obecnych było 69-iu absolwentów.
Swoją obecnością uświetniły też
naszą uroczystość dyrektor Szkoły
Pani Grażyna Filipiak, prof. geografii
i jednocześnie członek Zarządu Koła

Wychowanków Pani Małgorzata Cydejko, a także nasze dawne nauczycielki:
prof. Zofia Błaszczyk oraz prof. Maria Domin. Przed rozpoczęciem
uroczystości delegacje poszczególnych klas odwiedziły cmentarze, na których
pochowani są nasi Wychowawcy i Nauczyciele i zapaliły na ich grobach
znicze, jako dowód naszej pamięci. Pozostawiliśmy też pamiątkowe plakietki
informujące o naszej trwałej o Nich pamięci.
Uroczystości obchodów 50-lecia matury rozpoczęliśmy mszą świętą w katedrze
Św. Floriana. Po mszy przeszliśmy do Szkoły, gdzie po rejestracji zgromadziliśmy
się wraz z zaproszonymi gośćmi w auli. Tu odbyła się część centralna naszych
uroczystości. Tę część poprowadził nasz kolega Ryszard Broda, który po
przywitaniu przybyłych koleżanek i kolegów oraz gości, po wręczeniu gościom
wiązanek kwiatów, przedstawił nam bardzo ciekawą multimedialną prezentację
poświęconą naszym byłym profesorom. Wzbudziła ona duże zainteresowanie i
żywą reakcję zebranych, którzy uzupełniali informacje o naszych profesorach
swoimi własnymi wspomnieniami.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali okolicznościowy folder, przygotowany
przez Ryszarda Brodę, zawierający spis absolwentów rocznika maturalnego 1966
ze wszystkich klas oraz spis wszystkich naszych nauczycieli. Ponadto zdjęcia
nauczycieli uzupełniono krótkimi biograficznymi notatkami.
Po spotkaniu w auli każda z dawnych klas maturalnych przeszła do

wyznaczonych szkolnych sal, gdzie wymieniano się bieżącymi informacjami o
sobie oraz wspominano dawne szkolne (i nie tylko) czasy. Moja łacińska klasa
XIC oglądała też albumy z fotografiami z dawnych szkolnych lat oraz ze
spotkań pomaturalnych naszej klasy. Patrząc na te zdjęcia przypominaliśmy
sobie zdarzenia i osoby na nich przedstawione, niekiedy koleżanki i kolegów,
których już nie ma wśród nas.

W trakcie tego spotkania odwiedziła nas też Pani Dyrektor Grażyna Filipiak,
której bardzo podziękowaliśmy za możliwość zorganizowania naszych
obchodów 50-lecia matury w murach naszej Szkoły.
Ostatnim akcentem uroczystości była wspólna dla wszystkich klas i zaproszonych
gości kolacja w restauracji Dawne Smaki na Nowym Świecie. Pozwoliła ona
kontynuować rozpoczęte już wcześniej rozmowy i w przyjemnej, mniej już
oficjalnej atmosferze celebrować okrągłą rocznicę naszej matury.

Reasumując należy chyba ocenić tę uroczystość związaną z 50-leciem naszej
matury jako imprezę udaną, mimo iż mamy świadomość, że nie ustrzegliśmy
się w trakcie niej pewnych błędów. Zachęcam Koleżanki i Kolegów z kolejnych
maturalnych roczników, aby starali się organizować podobne spotkania, które
bardzo pomagają utrzymać kontakty i przyjaźnie z okresu szkolnego oraz więź
z naszą wspaniałą Szkołą.
Bohdan Grunwald (abs. 1966 r.)

Podpisy do zdjęć w tekście Bohdana Grunwalda
Zdjęcie nr 1 – Grób wychowawczyni klasy XIC Jadwigi Waligórowej oraz Jej
męża Władysława Waligóry (również nauczyciela naszej
Szkoły). Cmentarz Bródnowski
Zdjęcie nr 2 – Grób Zofii Wolińskiej, nauczycielki języka łacińskiego.
Cmentarz Wawrzyszewski
Zdjęcie nr 3 – Aula Szkoły, z przodu siedzą absolwenci klasy XIC
Zdjęcie nr 4 – Aula Szkoły, Ryszard Broda (klasa XIE) przedstawia
multimedialną prezentację o naszych byłych profesorach.
Zdjęcie nr 5 – Absolwenci klasy XIC zgromadzeni w pracowni fizyki.
Od lewej, rząd dolny: Krzysztof Majos, Edmund Szymański,
Weronika Wencel, Elżbieta Talik, Alicja Zatorska, Jadwiga
Skarżyńska, Irena Ucinek, Maria Modzelewska, Halina Gizińska
Od lewej, rząd górny: Jan Drzewiecki, Waldemar Mościcki,
Andrzej Pobieżyński, Janusz Durski, Andrzej Szczerbakowski,
Elżbieta Kostańska, Hanna Witczak, Bohdan Grunwald, Andrzej
Konferowicz i Jerzy Wojtkowski. Na tablicy wisi plakat ze
zdjęciem maturalnym klasy XIC
Zdjęcie nr 6 – Przy plakacie ze zdjęciem maturalnym klasy XIC, odszukujemy
nasze Koleżanki i Kolegów. Od lewej: Alicja Zatorska, Irena
Ucinek i Jadwiga Skarżyńska
Zdjęcie nr 7 – Absolwenci klasy XIC zgromadzeni w pracowni fizyki
Bohdan
Grunwald
zachęca
do
oglądania
albumów
fotograficznych ze zdjęciami z czasów naszej nauki w Szkole
oraz ze spotkań pomaturalnych klasy XIC
Zdjęcie nr 8 – Oglądanie albumów fotograficznych. Od lewej Jadwiga
Skarżyńska, Irena Ucinek
i Elżbieta Talik
Zdjęcie nr 9 – Uroczysta kolacja w restauracji Dawne Smaki. Przy stole siedzą
absolwenci klasy XIC
Zdjęcie nr 10 – Restauracja Dawne Smaki.
Od lewej: Janusz Durski, Elżbieta Kostańska, Bohdan
Grunwald, Waldemar Mościcki i Alicja Zatorska

