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Matura 1965 po 50 latach
Ju˝ za chwil´ otoczy nas przesz∏oÊç,
Znane twarze widzimy doko∏a
I choç pami´ç zawodzi, nie wstydê si´,
Nic nie szkodzi, ˝e nie wszystkich
Rozpoznaç dziÊ zdo∏asz.

Pod takim has∏em 6.06.2015 r. odby∏o si´ w Cie-
chocinku spotkanie maturzystów ciechociƒskiego LO
rocznika 1965. GoÊçmi honorowymi tego wydarzenia
byli ówczeÊni wychowawcy, prof. Janina Gierszewska
i Jerzy Maciejewski.

Z 62 absolwentów rocznika 1965, na spotkanie
przyby∏o 32 uczniów z lat 1961-65. Czworo odesz∏o
od nas na zawsze, kilkorga nie mogliÊmy odszukaç,
kilku mieszka za granicà. Jeden z nich - kolega Jerzy
Ciszewski przylecia∏ na zjazd z Pary˝a.

Cz´Êç oficjalna zjazdu absolwentów mia∏a miejsce
na terenie liceum. Uczestników uroczystoÊci przywi-
ta∏a reprezentujàca dyrekcj´ LO nauczycielka j´zyka
polskiego Dorota Matynia. Na jej r´ce absolwenci z∏o-
˝yli podzi´kowania za okazanà pomoc w organizacji
tego spotkania i wr´czyli ufundowany przez uczestni-
ków zjazdu prezent dla szko∏y w postaci wzmacniacza

s∏uchawkowego dla studia nagraƒ.
Profesorowie sprawdzili „listy obecnoÊci” uczniów

klas A i B, obejrzano i skomentowano ponad sto zdj´ç
z lat szkolnych,  uwieczniono wszystkich przyby∏ych
absolwentów na zbiorowej fotografii przed frontem
liceum, a nast´pnie zaproszeni goÊcie i absolwenci
uczestniczyli we wspólnym obiedzie, po którym udali
si´ na miejscowe cmentarze, by oddaç czeÊç zmar∏ym
Profesorom, Kole˝ankom i Kolegom. O godzinie 18.00
odby∏a si´ msza Êw. w intencji zmar∏ych nauczycieli
i uczniów. Po niej uczestnicy zjazdu udali si´ na kolac-
j´ w restauracji „Zdrojowa”. Przy dêwi´kach melodii
z dawnych lat trwa∏y d∏ugie, sentymentalne rozmowy,
którym towarzyszy∏y s∏owa: „Czy pami´tasz to…A pa-
mi´tasz o tym…?”.

Spotkanie przebieg∏o w serdeczniej atmosferze.
PrzyglàdaliÊmy si´ sobie uwa˝nie, próbujàc po 50 la-
tach rozpoznaç dobrze znane kiedyÊ twarze. Niodparcie
towarzyszy∏a wszystkim jedna myÊl - by znów spotkaç
si´ po latach w tym samym gronie.
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