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Nasi absolwenci

Trochę o nas        

                     Jak to się zaczęło?
    Na pustym placu przy ulicy Mikołajewskiej stało dwóch
elegancko ubranych mężczyzn. Z zainteresowaniem obserwowali
krzątanie się robotników stawiających podwaliny dla okazałego
gmachu, który już za parę lat miał stanąć w tym miejscu. W
pewnym momencie podszedł do nich trzeci jegomość i zagaił
rozmowę:
  - No panowie, już niedługo powstania tutaj galanty budynek.
 Jeden z gentelmenów, słysząc te słowa, uśmiechnął się pod
nosem. Był to Hilary Majewski- architekt szkoły znajdującej się
obecnie przy ulicy Sienkiewicza 46.

Budowa zakończyła się w 1891 roku. Powstało tam rosyjskie
gimnazjum męskie liczące 150 uczniów. W tamtych czasach
tuż przy szkole znajdował się targ miejski, który został
zlikwidowany w 1896r. W 1905r. wychowankowie szkoły
aktywnie brali udział w strajkach o wprowadzenie języka
polskiego do systemu nauczania. W 1914r. gimnazjum
zostało zamknięte, a w budynku zaczęto organizować polskie
legiony. W 1916r. nastąpiła reaktywacja uczelni. Tę datę
uznajemy za początek naszego liceum. Utworzono tu 4
klasowe gimnazjum męskie, którego dyrektorem został Leon
Starkiewicz. Trzy lata później szkoła została przemieniona w
8 klasowe Męskie Gimnazjum o profilu matematyczno-
przyrodniczym.
Wspominając historię III LO nie możemy zapomnieć o bardzo
ważnej dacie jaką jest rok 1921r., kiedy patronem naszej
szkoły został Józef Piłsudski. W tamtych czasach symbolem
szkoły była szara maciejówka. Uczniowie kończąc szkołę
przełamywali daszek oraz przeszywali znaczek szkoły do
góry nogami.
W grudniu 1939r. gimnazjum przerwało swoją działalność,
która została wznowiona dopiero po zakończeniu II wojny
światowej. Po roku, w 1946, szkole nadano imię obecnego
patrona- Tadeusza Kościuszki. We wrześniu tego samego
roku szkoła została przemieniona w III Ogólnokształcącą
Szkołę Stopnia Podstawowego i Licealnego. Podział na III
Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 173
nastąpił w 1962 roku.                                           Natalia

Szczepka

   III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi,
dawniej Miejskie Gimnazjum Męskie, od lat
szkoliło jedne z wybitniejszych umysłów.
Mury tej szkoły od lat opuszczają osoby,
które w późniejszych latach osiągają wiele
sukcesów i szybko stają się bardzo znani.
Do takich absolwentów należą m.in. aktor,
reżyser i dramaturg, Jacek Chmielnik oraz
były członek Platformy obywatelskiej
Stefan Niesiołowski. Trójka ma oczywiście
na swoim koncie więcej sukcesów, z
którymi warto się zapoznać.
   Nie każdy wie, że właśnie tę szkołę
ukończył znany łódzki pisarz i poeta, Julian
Tuwim. Mężczyzna urodził się 13 września
1894 roku w Łodzi, w rodzinie żydowskiej.

Natalia Szczepańska
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Jak się odnaleźć w szkole? Czyli małe co nieco dla niezorientowanych:

Zapomnienie kluczyka, czyli jak się dostać do szafki.
Wystarczy podejść do dyżurki, do jednej z pań woźnych i wyjaśnić co się stało. Dzięki temu dostaniemy
zapasowy kluczyk, który powinniśmy oddać, kiedy będziemy wychodzić ze szkoły.

Zastępstwa i zwolnienia. Czyli: co, jak, kiedy i gdzie?
Wszystko jest na tablicy ogłoszeń, która znajduje się naprzeciwko schodów. Nie da się nie zauważyć!

Halo, jak to szkoła zamknięta? Czyli normalny dzień po godzinie dziesiątej.
Nasza szkoła jest zamykana w okolicach godziny dziesiątej, żeby nikt nie wchodził i nie wychodził. Żeby wejść,
należy po prostu zadzwonić domofonem, znajdującym się po lewej stronie drzwi. Wtedy zostaniemy wpuszczeni!

Mam okienko, przyszedłem za wcześnie, nie mam co ze sobą zrobić?
Nasza szkoła dysponuje kanapami i biurkami na parterze, ciekawie wyposażoną biblioteką na pierwszym piętrze
oraz stołami do ping-ponga na drugim. Nic prostszego, skorzystać!

Przepraszam, czy ma ktoś może mapę?
Jeżeli się zgubiłeś, wystarczy kogoś zapytać, jak dojść do danej sali. Każdy z uczniów tu przez to przechodził i
nie będzie widział problemu, by pomóc.
                                                                                                                                                               Morowa

   
   Napisał wiele wierszy, librett operowych oraz tekstów piosenek. Znany jako współzałożyciel kabaretu
literackiego „Pod Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. 
Tłumaczył również poezję rosyjską, niemiecką, francuską i łacińską. Podczas swojej kariery używał aż
czterdziestu pseudonimów!  Po rozpoczęciu wojny poeta wyemigrował, by do Polski powrócić w 1946 roku, gdzie
razem z żoną Stefanią adoptowali córkę. Tuwim zmarł 27 grudnia 1953 na atak serca. Został pochowany na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w alei zasłużonych. 
   Na uwagę zasługuje również Jan „Witold” Karski, a właściwie Kozielewski. 
Zdobył on sławę dzięki swoim działaniom w czasie II wojny światowej. Działał w Państwie Podziemnym jako
emisariusz, ze względu na swoją pamięć i znajomość języków.
Nasz absolwent wielokrotnie trafiał do niewoli, gdzie niejednokrotnie był torturowany. 
Był również trzymany w obozach koncentracyjnych. Na jedną z misji został wysłany do Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych, gdzie przekazywał aliantom informacje o złej sytuacji Żydów, jednak nie chciano go słuchać. Za
swoje zasługi otrzymał wiele wyróżnień. Po zakończeniu wojny osiadł w Stanach, gdzie ukończył studia i zmarł w
2000 roku. 
   Są to jedni z wielu, nie sposób wymienić ich wszystkich. Każdy z absolwentów III Liceum ma swoją własną,
wspaniałą historię. Bez wątpienia są oni inspiracją dla obecnych uczniów tej szkoły, o których być może będą
pisać przyszłe pokolenia… 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    K.W
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