Sprawozdanie z lekcji, które odbyły się 2 czerwca 2017 r. w Poznaniu
z okazji rocznicy pięćdziesięciolecia zdania matury w III LO.
Lekcja 1. Złożenie kwiatów, zapalenie znicza, modlitwa na grobie św. p.
Dyrektora Wacława Zembrzuskiego.

Obecni:
Marek Kabsz, Zbigniew Burchardt, Ryszard Zawadzki, Remigiusz Jazic,
Adam Jaskowski, Maciej Schroeder.

Lekcja 2. Msza św. w intencji profesorów i maturzystów odprawiona w
kościele pw. Św. Jana Kantego (aktualnego patrona III LO) przez
proboszcza Andrzeja Marciniaka i Marka Kabsza.

Obecni: Zbigniew Burchardt, Włodzimierz Czabański, Włodzimierz Gola,
Adam Jaskowski , Remigiusz Jazic, Marek Kabsz, Lech Kruger, Jerzy
Kuczyński, Stanisław Lasko, Andrzej Marciniak, Maciej Schroeder,
Zdzisław Stryła, Roman Szwarc, Ryszard Zawadzki.

Na mszy św. byli profesorowie: Irena Morozowska – wychowawczyni i
Zdzisław Nowak - matematyk.

Słowa podziękowania dla naszych księży Andrzeja i Marka, a także
Jurka i Romana za śpiew, czytanie i obsługę liturgiczną.

Lekcja 3. Spotkanie w Liceum.
Byliśmy gośćmi Pani Dyrektor Katarzyny Kordus, która po powitaniu
przedstawiła kilka faktów z życia szkoły i najnowszy film przygotowany w
całości przez uczniów szkoły. Poinformowała o możliwości wygłoszenia
wykładu autorskiego dla młodzieży w ramach cyklu „spotkań z ciekawymi
absolwentami”. Zaprosiła także do zwiedzenia szkoły i na jubileusz 100
lecia w 2020 roku.

Dużym zainteresowaniem cieszył się autentyczny dziennik z XI klasy…

Pani Dyrektor otrzymała nasze pamiątki oraz kwiaty. Kwiaty otrzymali
także profesorowie – Irena Morozowska i Zdzisław Nowak.

W ławkach szkolnych zasiedli: Irena Morozowska, Zdzisław Nowak,
Ryszard Andrzejewski, Zbigniew Burchardt, Włodzimierz Czabański,
Włodzimierz Gola, Adam Jaskowski, Remigiusz Jazic, Marek Kabsz,

Lech Kruger, Jerzy Kuczyński, Stanisław Lasko, Andrzej Marciniak,
Maciej Schroeder, Zdzisław Stryła, Ryszard Zawadzki, Jan Zimmermann.

Lekcja 4. Spotkanie w restauracji Amici Miei przy ul. Rybaki.
Przygotowany przez Zdzisia okolicznościowy plan spotkania miał dać
odpowiedź „co nam zostało w pustych łbach po pół wieku” i
przewidywał:
Rozpoczęcie lekcji – powitanie i wręczenie prezentów specjalnych dla
profesorów (filiżanek do herbaty z okolicznościową dedykacją) oraz dla
wszystkich uczniów: toreb z nadrukiem i pamiątkami - specjalnego
tableau, krówek w okolicznościowych papierkach, magnesów na lodówki
z dedykacją i tarcz szkolnych, które wszyscy skwapliwie przypięli
agrafkami, wraz z profesorem Nowakiem.
Wychowawczyni sprawdziła listę obecności, a każdy zgłaszający się
uczeń w kilku zdaniach mówił o sobie.

Przy stole biesiadnym zasiedli: Irena Morozowska, Zdzisław Nowak,
Czesław Bobrowski, Zbigniew Burchardt, Włodzimierz Czabański,
Włodzimierz Gola, Adam Jaskowski, Remigiusz Jazic, Marek Kabsz, Lech
Kruger, Jerzy Kuczyński, Stanisław Lasko, Andrzej Marciniak, Maciej
Schroeder, Zdzisław Stryła, Piotr Taczała, Ryszard Zawadzki, Jan
Zimmermann.

1. Podano przystawki
2. Recytacja łacińska I
3. Sprawdzenie podziału klasy – czy odwieczna dyskusja - Kto, gdzie i z
kim siedział!

4. Serwowano zupy

5. Sentencje łacińskie przygotowane przez Zbyszka nie były łatwe.

6. Konkurs na humor z pamięci szkolnej (wybór komisji konkursowej,
obrady jury i ogłoszenie wyników).

7. Wybrano drugie dania
8. Sentencje polsko – łacińskie (przygotowane przez Ryszarda
Andrzejewskiego) – konkurs wygrał Ryszard Zawadzki, a sponsor
(Zdzisiu) wręczył nagrodę w postaci butelki wina.

9. Wety były do wyboru, a wina włoskie uzupełniały jadłospis.
10.

Wolne głosy i wnioski.

- Nie odnotowano uwag krytycznych dot. organizacji spotkania.
- Poproszono Prof. Zdzisława Nowaka by zdradził tajemnicę co trzeba
robić, by posiadać taka sprawność umysłową i fizyczną w 70 rocznicę
zdania matury (Profesor 70 lat temu zdał maturę w Łańcucie).
- Przypomniano o kolejnym naszym klasowym spotkaniu w Karpaczu
(6 - 8 X) i planowanej tam wycieczce do Pragi.
- Zaproponowano, by zorganizować klasową pielgrzymkę do Ziemi
Świętej.

11.

Wieczorową porą nastąpiło zakończenie lekcji.

Ale przyjemnie – w piątek były tylko cztery lekcje..

Podziękowania:
Słowa szczególnego podziękowania za całokształt należą się
pomysłodawcy o organizatorowi tego rocznicowego spotkania – Zdzisiowi
Stryle.
Dziękujemy sponsorom pamiątek, prezentów, kwiatów i nagród.
Dziękujemy księdzu proboszczowi Andrzejowi i wszystkim, którzy
zechcieli swoją obecnością zaszczycić to spotkanie.
Było miło, wesoło i przyjemnie.
Do zobaczenia!
Wykorzystano zdjęcia: Zbyszka, Piotra i Macieja

PS. A tym, którzy z
zaproszenia nie skorzystali
niech będzie smutno!

