
Rocznik maturalny 1963 
 
Rocznik maturalny 1963 we wszystkich jubileuszach szkoły zawsze czuje się 
uprzywilejowany z racji tego, że jest rówieśnikiem NASZEGO LICEUM.  
Zaczynaliśmy jako klasa VIII b z językami angielskim i łaciną. Mieliśmy ogromne szczęście, 
że naszą wychowawczynią była prof. Jadwiga Lewandowska, która uczyła nas matematyki. 
Była wzorem nauczyciela i wychowawcy, zaszczepiła w niektórych z nas miłość do 
matematyki. Dzięki Jej wysokim wymaganiom wszyscy, którzy zdawali matematykę na 
egzaminie wstępnym na studia, jak również potem w trakcie studiów, nie mieli z nią 
kłopotów. 
Poza prof. Jadwigą Lewandowską dobrze pamiętamy również innych bardzo wymagających 
nauczycieli – przykładowo: prof. Zofię Magnuszewską – język francuski, prof. Danutę 
Harackiewicz – język angielski, prof. Nikodema Niemyskiego – fizyka. 
Jesteśmy Im za to bardzo wdzięczni, wtedy inaczej to odbieraliśmy, ale życie, weryfikując 
naszą wiedzę i umiejętności, potwierdziło słuszność takich wysokich wymagań. 
Po dwóch latach nauki w wyniku „reorganizacji” klasy, polegającej prawdopodobnie na 
łączeniu grup językowych, wychowawstwo naszej  klasy objął prof. Ludwik Ziołek – geograf. 
To już nie było to samo, bo nasz nowy wychowawca nie miał daru utrzymania wysokiej 
dyscypliny. 
Można śmiało powiedzieć, że od IX do XI klasy, czyli do matury, sztandar szkolny przeszedł 
w ręce naszej klasy. Poczet sztandarowy z dumą i wielkim przejęciem stanowili: Zofia 
Nieścierewska, Aleksandra Zeler oraz Janusz Lemski.  
Byliśmy klasą zgraną, ale przez wiele lat po maturze nie udało nam się spotkać w większym 
gronie. Dopiero inspiracją do corocznych spotkań – zjazdów – był jubileusz 60-lecia szkoły, 
podczas którego podjęliśmy takie zobowiązanie. Nasze zjazdy klasowe organizujemy od 2006 
roku w różnych miejscach Polski oraz poza granicami, np. w Paryżu i Londynie. Zawsze poza 
towarzyskim spotkaniem obejmują one bogaty program turystyczny i kulturalny. Nigdy też 
nie zapominamy o naszym silnym związku z ukochanym liceum, czego dowodem są, np. 
koszulki z okolicznościowymi napisami. 
Zjazd w 2013 roku był wyjątkowy, ponieważ obchodziliśmy 50-lecie egzaminu maturalnego. 
Był też wzruszający, bo dzięki życzliwości Dyrekcji Liceum mieliśmy możliwość zwiedzenia 
wspaniale rozbudowanej szkoły oraz, co ważne, mogliśmy usiąść w tych samych ławkach w 
poszczególnych gabinetach, co przed półwieczem!  
Był jeszcze jeden, tym razem najbardziej wzruszający, moment. W zjazdach 2013 i 2014 roku 
naszymi najwspanialszymi gośćmi byli NASI NAUCZYCIELE – profesorowie: Danuta 
Harackiewicz, Albin Lawrenc, Zofia Magnuszewska i Nikodem Niemyski, którzy chętnie 
pozowali z nami do zdjęć. Nie trzeba opisywać radości i łez wzruszenia. Niestety, nie 
doczekała tego spotkania ukochana śp. prof. Jadwiga Lewandowska i inni nauczyciele. 
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