
Policjanci, lekarze, naukowcy, 
urzędnicy zjawili się w sobotę 
w III LO. Na chwilę zapomnieli 
o swoich stanowiskach i fun
kcjach. Znów poczuli się ucznia
mi. Choć nie mieli fartuszków 
i szkolnej tarczy na ramieniu, tym 
razem bezkarnie mogli wejść na 
teren szkoły. Nie wszyscy jednak 
rozpoznawali swoje stare liceum. 

- Tu wszystko jest dla mnie nowe. 
Nie miałam szczęścia uczyć się 
w tych murach - mówi Barbara Dur-
niat, dawniej Tomaszewska, jedna 
z pierwszych uczennic III LO. 

W 1970 roku 120 osób zdawało 
egzamin do szkoły średniej w Jagiel
lonce i Małachowiance. Potem roz
poczęły naukę, ale w nowym lice
um. - Budynek byl dopiero w budo
wie, więc na lekcje przychodziliśmy 
do Studium Nauczycielskiego, 
mieszczącego się w Alejach Jacho
wicza albo do Szkoły Podstawowej 
nr 7. Mieliśmy specjalnie wydzielo
ne klasy. Maturę zdawaliśmy na ko
rytarzu Politechniki przy ul. Łuka
siewicza. Było wtedy strasznie, ale 
tylko z powodu chłodu. Nauczyciele 
pozwolili pisać nam egzaminy 
w kurtkach - wspomina Te wyjątko
we warunki nie przeszkadzały jed
nak w nawiązywaniu przyjaźni, któ
re trwają do dzisiaj. - Wszyscy do
skonale się znaliśmy. Tworzyliśmy 
wielką rodzinę. 

Trudno nie wierzyć. Podczas so
botniego spotkania po latach statecz
ne absolwentki błyskawicznie za
mieniły się w grupę wesołych nasto
latek. Było jak dawniej w czasie 
przerwy międzylekcyjnej. - A pa
miętacie lekcje przysposobienia 
obronnego? Leżałyśmy na korytarzu 
na materacach i strzelałyśmy do ce
lu - wspomina Alicja Gumińska. 
Korytarz był dobry również na w-f. 
Spartańskie warunki? - Nieprawda, 

bo każdy umiał zrobić przewrót w tył 
i przód, brałyśmy udział w zawo
dach lekkoatletycznych. To tutaj po
kochałyśmy piłkę ręczną i nadał ją 
kochamy, kibicujemy naszej mi
strzowskiej drużynie - „Wiśle" 
Płock - mówi Barbara Turoń. 

Szkolne czasy wspominają 
z ogromnym rozrzewnieniem. Miały 
wtedy czas na wszystko. I na naukę, 
i na zabawę. Na wzajemne wsparcie 
także. Urszulę Opiłkę nie jeden raz 
ratowały z opresji Basia Turoń i Te
resa Cygan. - Basia była super z ma
tematyki. Wszyscy brali od niej za
dania. Dziś mogę się przyznać, że pi
sała klasówki za mnie i za siebie. Za
wsze kochała cyferki, nic dziwnego, 
Że pracuje w banku. W polskim po
magała mi Teresa, która dopiero na 
zjazdach po latach przyznała się, że 
zmieniła imię na Alicja. Większość 
dziewczyn zmieniło jedynie nazwiska 
i to dzięki mężom — żartuje pani Ula. 

Z czasów liceum, jak przez mgłę, 
pamięta też pierwsze miłos'ci. 
W szkole należała do najwyższych 
dziewczyn, a na pierwszą randkę 
zaprosił ją dość niski kolega. Ktoś 
zrobił im pamiątkowe zdjęcie, któ
re kobieta do dziś trzyma w albu
mie. - Siedzimy na nim tacy zaw
stydzeni i odsunięci od siebie. 
Szkoda, ie nawet nie pamiętam, jak 
ten chłopak miał na imię, ale pa
miątka jest do dziś. 

Nauczycielka się pomyliła... 

Zjazdowe spotkania nie mogą się 
obyć bez wspomnień o nauczycie
lach. - Mieliśmy wspaniałych bel
frów. Potrafiłi przekazać nam wie
dzę, ałe pamiętamy też słowa pani 
Romańskiej, która na lekcjach za
wsze nam powtarzała, że nigdzie się 
nie dostaniemy i ie w życiu nic nie 

osiągniemy - wspomina Alicja Gu
mińska. Na szczęście nauczycielka 
się pomyliła. Uczniom udało się 
skończyć studia, zdobyć pracę, uło
żyć sobie życie. 

Alicja Charzyńska, kiedyś Teresa 
Cygan, jest zastępcą dyrektora 
Książnicy Płockiej, Elżbieta - w 
szkole Kęsicka - dziś Bogdańska 
pracuje w pracowni projektowej. 
Alicja Gumińska została kusto
szem w Muzeum Mazowieckim 
w Płocku. Bożena - w szkole 
Skrzeczkowska - obecnie Guzow-
ska pracuje w Warszawie jako 
urzędnik biurowy w Rządowym 
Centrum Legislacyjnym. Jej siostra 
- Urszula Koniec w PZU. Barbara 
Durniat pracowała w płockim Za
kładzie Energetycznym. 

Na zjeździe pojawił się również 
Waldemar Włodarczyk. - Zawsze 
marzyłem, by zostać marynarzem, 
by zwiedzać świat. Zostałem fizy
kiem i też nie narzekam. No cóż, Ży
cie nie zawsze układa się po naszej 
myśli. W szkole koniecznie chcia
łem uczyć się języka angielskiego, 
to przenieśli mnie do klasy z języ
kiem niemieckim - tłumaczy. By 
spotkać się z licealnymi przyjaciół
mi, przyjechał do Płocka aż z Berli
na. Nauka niemieckiego na pewno 
mu się w życiu przydała. Od ukoń
czenia liceum trochę czasu upłynę
ło. Maturę zdawał w 1979 roku. 

- To stracona generacja, ale chyba 
rocznik 80 miał jeszcze gorzej. Mo
ja klasa rozsiana jest po całym 
świecie. Znajomi są we Francji, 
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Sta
nach Zjednoczonych. To państwo 
pomogło nam wyjechać. Wciąż 
utrzymujemy kontakty. 5 osób z mo
jej dawnej klasy nadal mieszka 
w Płocku, ale nawet nie wiedzieli 
o zjeździe. Przyjechałem, bo dosta
łem zaproszenie — podkreśla. 

Urszula Opiłka, kiedyś Cichocka, 
jeszcze w liceum marzyła, żeby zo
stać policjantką i kierować ruchem na 
środku skrzyżowania. Udało się. Zo
stała nawet podinspektorem. W poli
cji pracuje też jej mąż, córki i zięcio
wie. Jest o czym opowiadać na zja
zdach. Zdradza, że trzyma w domu 
archiwalny numer „Tygodnika Płoc
kiego", w którym jest na zdjęciu ra
zem ze swoją klasą tuż przed maturą. 
Który to był rok? - Nie wypada pytać 
- kokietuje pani Ula. 

Ta grupa będzie się spotykać sy
stematycznie na szkolnych zjazdach 
absolwentów. III LO organizuje ta
kie spotkania cyklicznie, co pięć lat. 
W tym roku szkoła dodatkowo ob
chodziła 40-lecie. Jubileuszowy pro
gram obejmował aż trzy dni. Pier
wszego dnia zorganizowano wysta
wę w Książnicy Płockiej poświęco
ną patronce szkoły - Marii Dąbrow
skiej. Drugiego odbyła się min. 
msza koncelebrowana przez biskupa 
płockiego. Sobota to spotkanie ab
solwentów. Trafił tu również Robert 
Szyszko. Maturę zdawał w 1975 ro
ku. - Pracuję obecnie w Orlenie, 
więc swoją starą szkołę mijam co
dziennie - tłumaczy. Wśród grupki 
obecnych na zjeździe szukał starych 
znajomych. Nie poznał jednak swo
jej koleżanki z klasy. Po 35 latach 
pamięć się zaciera. Nie ukrywajmy, 
przez lata ludzie się też zmieniają. 

- Dawne łaski trochę obrosły w po
tęgę, ale da sieje rozpoznać - żartu
ją absolwentki. Wciąż pozostaje 
błysk w oku i poczucie humoru rów
nież, bo pomimo upływu lat nie 
zmienia się charakter ludzi. Na ko
lejny zjazd dawni uczniowie III LO 
chcą znów przyjechać. Wierzą, że 
odnawianie starych szkolnych przy
jaźni zatrzymuje czas. Zdarza się, że 
również go cofa... 
Blanka Stanuszkiewicz-Cegłowska 


