
Spotkanie w Bunkrze „Pod kominkiem” by∏o ra-
dosne i gwarne. I jak to w naszej klasie - nie bez zajÊç.
Ch∏opcy przewrócili si´ wraz ze sto∏em biesiadnym,
oblewajàc si´ ˝urkiem kujawskim. Tym razem jednak
to nie by∏a ich wina, tylko przecià˝enia jednej strony
sto∏u.

Spotkanie w Liceum odby∏o si´ dzi´ki uprzejmoÊci
Dyrektora Zbigniewa Ró˝aƒskiego, który udost´pni∏
nam nie tylko naszà klas´, ale ca∏y budynek. W ciàgu
4-letniej nauki zajmowaliÊmy dwie sale lekcyjne. DziÊ
klasy wyglàdajà zupe∏nie inaczej - to skomputeryzowane
pracownie. Znikn´∏y szafy, w których chowa∏o si´ po-
moce naukowe, a i samemu mo˝na by∏o przeczekaç
lekcj´, której si´ nie umia∏o. W dawnym miejscu jest
tylko sekretariat, gabinet dyrektora i wc. ¸awek ma-
∏o (dziÊ stoliki), bo i uczniów niewielu. Gdzie im tam
do naszej 39-osobowej klasy…

ZrobiliÊmy pamiàtkowe zdj´cia. Chocia˝ troch´ lat
nam przyby∏o, to wi´kszej ró˝nicy nie widzimy, bowiem
spotkaliÊmy si´ ju˝ w 1995 i 1999 roku, co sprawi∏o,
˝e oswoiliÊmy si´ ju˝ z naszym nowym, nabytym przez
lata wyglàdem.

Ciechocinek zwiedzaliÊmy z wy˝yn tramwaju kon-
nego. Dzi´ki dyrekcji Przedsi´biorstwa Uzdrowisko
Ciechocinek odwiedziliÊmy Warzelni´ Soli, którà nie
wszyscy znali. Po Ciechocinku i Warzelni oprowadza∏a
przewodnik - autorka niniejszego tekstu. Deszcz prze-
sta∏ padaç, gdy przyjechaliÊmy do Willi York na pocz´-
stunek. By∏o smacznie, weso∏o i tanecznie. Znowu
mieliÊmy po 18 lat (chocia˝ z brzuszkami, siwiznà
i ∏ysinkà). Wspomnieniom nie by∏o koƒca…

Obdarowani przez dyrektora LO „Naszej szko∏y
wizerunkiem w∏asnym” oraz drobiazgami przekazanymi

przez burmistrza miasta, d∏ugo b´dziemy mogli wracaç
we wspomnieniach do dni razem sp´dzonych.

W spotkaniu uczestniczy∏o 20 osób. Przyjechali
z Austrii, Szwajcarii, USA i z wielu miejsc w Polsce.
Organizatorzy byli na miejscu: Jagoda Pietrusa, Gra˝yna
Komosiƒska-Maksymowicz, Maryla G∏´becka, Irena
Weso∏owska-Dru˝yƒska i Marek Bielecki. Byli wÊród
nas prawnicy, ekonomiÊci, przedsi´biorcy, nauczyciele,
ludzie kultury i sportu, lekarze i fizykoterapeuci, che-
micy. Wielu ju˝ na emeryturze, ale i wielu ciàgle jeszcze
pracujàcych…

PrzeczytaliÊmy kartk´ od naszego wychowawcy
prof. Stanis∏awa Bàby, który z powodu choroby nie
móg∏ si´ z nami spotkaç.

Nie zapomnieliÊmy równie˝ o tych, którzy ju˝
odeszli. Z grona profesorów, którzy nas uczyli: Euge-
nia Czabanowska, Józef Brzezicki, Anna Kulpa, Lucyna
Nowakowska, Antoni Prysak, Jan Âwieczkowski, Euge-
niusz Zbierzchowski, Miros∏aw Sirko. UczciliÊmy te˝
chwilà ciszy kole˝anki i kolegów: Ew´ Janowskà-Ka-
puÊciƒskà, Krystyn´ Kmieç-Zieliƒskà, Stanis∏awa Lewan-
dowskiego, Cezarego Piechockiego, W∏odzimierza
Piechockiego, Wojciecha Wolaƒskiego. Ju˝ w mniejszym
gronie odwiedzimy ich niebawem, aby zapaliç Êwiate∏-
ko…

A póênà nocà przyjecha∏y po nas ˝ony, m´˝owie
i dzieci, by zabraç nas do domu. Kilka osób posz∏o
spacerkiem.

Za dwa lata organizowane b´dzie 70-lecie Liceum.
Dla nas b´dzie to kolejna mo˝liwoÊç spotkania. Zatem,
do zobaczenia!

   Gra˝yna Komosiƒska-Maksymowicz
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MATURA 1969

SpotkaliÊmy si´ z „naszymi” w upalne dni lata, 12 lipca. A w∏aÊnie w t´ sobot´ by∏o ch∏odno, wia∏
wiatr i pada∏ deszcz. Pogoda jednak nie popsu∏a nam planów…

Wspomnienie
o Stanis∏awie Bàbie

Kiedy 12 lipca 2014 r. odbywaliÊmy nasze spotka-
nie Matura 1969, z ˝alem odebraliÊmy kartk´ od nasze-
go Profesora Stanis∏awa Bàby, ˝e nie mo˝e przyjechaç
z powodu choroby. PostanowiliÊmy przywieêç Pro-
fesora z Poznania, ale okaza∏o si´, ˝e czeka na skiero-
wanie do sanatorium. Podj´liÊmy decyzj´, ˝e spotkamy
si´ z klasà, a póêniej ze zdj´ciami, grupà odwiedzimy
Profesora.
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