I LO odlicza dni do jubileuszu 100-lecia
I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach przygotowuje się do wielkiego święta, jakim będzie
jubileusz 100-lecia istnienia placówki. To święto zaplanowano na 14 października, a więc Dzień
Edukacji Narodowej.
Przygotowania do jubileuszu ruszyły pełną parą, a plan obchodów z dnia na dzień staje się coraz
bardziej atrakcyjny. Poza społecznością szkolną nad całością czuwa, powołany na tą okoliczność
Komitet Honorowy Obchodów. – Do współpracy w ramach Komitetu Honorowego Obchodów
zaprosiliśmy osoby znaczące w sensie pozycji i funkcji, łącznie z władzami miasta oraz powiatu. Mam
tu na myśli absolwentów, nauczycieli, dyrektorów, którzy mają wybitny dorobek naukowy, znacząco
nas wspierali przez lata. Często reprezentują wielopokoleniowe rodziny, które uczęszczały do naszej
szkoły. Członkowie Komitetu Honorowego Obchodów, to grupa osób którymi możemy się poszczycić,
my jako szkoła, społeczność licealna. Liczymy na to, że swoimi wspomnieniami, oraz pomysłami
uświetnią uroczystość – nadmienia dyrektor szkoły, Paweł Lewiak.
Obchody jubileuszu rozpocznie msza święta. Odprawiona zostanie o godz. 10.00 w kościele NP NMP.
Natomiast o godz. 12.00 w hali sportowej przy ul. Ludowej, rozpocznie się uroczysta gala. Jak
podczas każdego jubileuszu i tym razem nie zabraknie połączenia tradycji z nowoczesnością,
doświadczenia z młodością i wspomnień. W hali sportowej odbędzie się bowiem spotkanie pokoleń, a
więc osób związanych ze szkołą: pracowników, nauczycieli, absolwentów. – Będzie to czas, aby
spotkać się z kolegami z dawnych lat, zwiedzić szkołę. Wiele rzeczy na pewno się zmieniło, jest
nowocześniej. Jestem jednak przekonany, że duch wspomnień nadal pozostał w tych salach. Zapewne
przemierzając szkolny korytarz każdy przywoła swoje wspomnienia, choć ciężko będzie już odnaleźć
pracownię prof. Hadrysia z podestem, pod którym jak żartują niektórzy, ukryty był mini reaktor
jądrowy – opowiada Paweł Lewiak.
Jubileusz szkoły, to wyjątkowa chwila nie tylko dla uczniów ale i dla nauczycieli.- Pokolenia, które
ukończyły tę szkołę to także nasze wspomnienia. Chętnie zobaczymy się ze wszystkimi. Mówiąc
żartobliwie, zobaczymy co z nich wyrosło. Chcemy, żeby to spotkanie było miłe, radosne i nabrało
rodzinnego charakteru – zachęca do uczestnictwa, dyrektor I LO.
Obchody 100 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego, to także czas na muzyczną podróż w przeszłość. –
Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma talentami wokalnymi, zarówno obecnych uczniów jak i
absolwentów. Zaprezentują oni piosenki, które przeniosą nas w nastrój minionych lat. Mamy
nadzieję, że wyjdzie z tego całkiem niezły koncert – dodaje Paweł Lewiak.
Tego dnia nie zabraknie też atrakcji sportowych. – Zamierzamy zorganizować rozgrywki o puchar
stulecia w piłkę siatkową. Podczas poprzedniego jubileuszu wielu absolwentów deklarowało, że
mogliby jeszcze konkurować w zawodach siatkarskich z młodym pokoleniem. Stąd pomysł na
zorganizowanie rozgrywek – wyjaśnia dyrektor szkoły.
Jubileusz 100 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego to podniosła chwila. – Planujemy stworzyć hymn,
czy też poemat, który będzie literackim przedstawieniem historii naszej szkoły, odzwierciedleniem
wspomnień. Posiadamy już pierwsze propozycje, ale jesteśmy otwarci i czekamy na nowe pomysły –
do nadsyłania propozycji, zachęca Paweł Lewiak.

Historię szkoły tworzą przede wszystkim ludzie. Przeszłość I LO w Koluszkach łączy się m.in. z
postacią Władysława Strzemińskiego, który był nauczycielem tej szkoły w latach 1928-1932.
Namalował wiele obrazów prezentujących Koluszki i okolice Koluszek. Także ówczesnej szkoły. –
Prosimy o udostępnianie pamiątek o malarzu, pozwolą one uświetnić galę 100-lecia szkoły – apeluje
Paweł Lewiak.
Przygotowania do jubileuszu, to czas wzmożonych poszukiwań historycznych, które często prowadzą
do ciekawych informacji. – Śledząc biografie osób związanych ze szkołą odkrywamy zaskakujące
fakty. Okazało się, że Jan Moczarski, który w latach 1929 – 1939 sprawował funkcję dyrektora szkoły
jest spokrewniony z Kazimierzem Moczarskim, autorem książki pt. „Rozmowy z katem”. Jeśli ktoś
dysponuje wiedzą, dokumentami, czy też posiada fotografie związane z Janem Moczarskim, mamy
nadzieję, że zechce je udostępnić – dodaje dyrektor I LO .
To cała społeczność, której losy splatały się z I Liceum Ogólnokształcącym zapisała karty historii tej
szkoły. Jubileusz 100 – lecia nie może więc obyć się bez przywoływania wspomnień. – Wszystkie
ślady, drobiazgi związane ze szkoła, czy to zdjęcia, czy też dokumenty stanowią dla nas cenną
pamiątkę. Czekamy więc na opis wydarzeń, tych ważnych i niezapomnianych. Być może ktoś
chciałby pochwalić się swoim świadectwem, czy pokazać swój zeszyt sprzed lat – do włączenia się w
przygotowania jubileuszu, zachęca dyrektor szkoły.
Warto wspomnieć, że 14 października podczas uroczystej jubileuszowej gali wręczane będą
pamiątkowe i unikatowe statuetki stulecia. Uhonorowane nimi zostaną osoby, które w sposób
wyjątkowy zapisały się na kartach historii szkoły. Natomiast każdy, kto weźmie udział w spotkaniu,
obdarowany zostanie pamiątkowym znaczkiem i długopisem. Z okazji tej wyjątkowej rocznicy
wydany zostanie także biuletyn, który stanowił będzie album wspomnień.
Jak podkreślają osoby zaangażowane w przygotowanie uroczystości, organizacja tego jubileuszu to
ogromne wyzwanie ale i przyjemność. Będzie to okazja do wspomnień, które choć minione zawsze
pozostają w pamięci. Dźwięk szkolnego dzwonka z pewnością przywoła ponownie te chwile.
Serdecznie zapraszamy.

