Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/

Data umieszczenia informacji: 2007-09-18 11:20:51

60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu
„To piękne, że takie chwile się zdarzają”
Liceum w Siewierzu istnieje już 60 lat. Rocznica ta skłoniła absolwentów szkoły, Grono Pedagogiczne, uczniów do uczczenia jubileuszu.
W 2006 roku powołano Komitet Organizacyjny, który przez rok pracował nad scenariuszem uroczystości. Osobą najbardziej zaangażowaną
emocjonalnie w przygotowania okazała się przewodnicząca Rady Rodziców – p. Dorota Sękala.
Uroczystość rozpoczęła się 15 września mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii pw. św. Macieja Ap. Jana Lubienieckiego oraz
księży - absolwentów Liceum siewierskiego.
Akademię szkolną rozpoczął dyrektor szkoły mgr K. Będkowski. W swoim przemówieniu podkreślał, że „ o żywym stosunku absolwentów do
Szkoły świadczy fakt, że tak wielu spośród nich spotkało się z okazji jubileuszu 15 września, by dać wyraz swego przywiązania do niej, aby
radośnie święcić jej jubileusz.(…) Jubileusz Szkoły stwarza okazje do przemyśleń na różne tematy. Ale jeden z nich jest najważniejszy –
osiągnięcia Szkoły mierzy się osiągnięciami jej absolwentów, a te są imponujące. Z różnych źródeł wiemy, że zrealizowali oni swoje najśmielsze
marzenia i aspiracje, czerpiąc ze swoich sukcesów zawodowych ogromną satysfakcję życiową. Źródła te jednocześnie potwierdzają, że
nauczyciele tej szkoły pracowali usilnie nad rozwijaniem zdolności młodzieży, koncentrując się na jej mocnych stronach, a nie słabościach.”
Dyrektor K. Będkowski z wyrazami szacunku i wdzięczności zwrócił się do wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 60 – lecia
Szkoły, rodziców wszystkich roczników uczniów. Dziękował również Panu Staroście Będzińskiemu mgr Adamowi Lazarowi i Burmistrzowi Miasta i
Gminy Siewierz mgr Zdzisławowi Banasiowi – najhojniejszym opiekunom Szkoły.
Starosta Powiatu Będzińskiego pan Adam Lazar złożył serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom, których wysiłek przyczynił się do
wykształcenia wielu młodych ludzi, rodzicom za współpracę i zaangażowanie w rozwój Szkoły. Uczniom życzył spełnienia życiowych planów i
satysfakcji z uzyskiwanych wyników w nauce. Na ręce dyrektora Szkoły pan Starosta przekazał prezent – laptop.
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz w swym wystąpieniu gratulował Szkole pięknego jubileuszu. Dziękował wszystkim dyrektorom i
nauczycielom Szkoły, że we właściwym kierunku rozwijali placówkę. Gratulował obecnym uczniom, że wybrali Liceum w Siewierzu na swą szkołę.
Burmistrz liczy na to, że młodzi absolwenci chętnie będą pełnić różne funkcje zawodowe i społeczne w Mieście i Gminie Siewierz.
Na pamiątkę spotkania Burmistrz Zdzisław Banaś ofiarował Szkole rzutnik multimedialny.
Pani Dorota Sękala – przewodnicząca Rady Rodziców - zachęcała, by spotkanie stało się okazją do serdecznej rozmowy i radosnej zabawy,
gdyż „szkolne jubileusze są pięknym świadectwem przywiązania do szkoły, koleżanek i kolegów, a co najważniejsze do swojej młodości, która
uskrzydla na całe życie.”
Pan Mirosław Słomczyński, jeden z pierwszych absolwentów, mówił, że dla jego pokolenia Liceum w Siewierzu to Alma Mater. Powstanie tej
Szkoły w 1947 stanowiło otwarcie bram ku przyszłości, stworzyło możliwości rozwoju Siewierza. Z Liceum wciąż wielu ludzi wychodzi w świat i
tu po latach powraca.
Dyrektor Delegatury mgr D. Wilczak w liście gratulacyjnym z okazji jubileuszu Szkoły życzył całej społeczności szkolnej, a także wszystkim,
których losy są związane ze Szkołą ambitnych celów i wytrwałości w dążeniu do urzeczywistniania marzeń.
Historię budynku Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu do 1947 roku przedstawił mgr inż. Edward Sołtysik. „Dzieje starego budynku są
prawie nieznane. (…) Murowany budynek szkoły wzniesiono pod koniec XVIII wieku na terenie podzamcza, w którym stały przedtem budynki
gospodarcze należące do zamku siewierskiego. (…) Z pamiętników Bogumiła Kor – Korusiewicza wiemy, że w 1917 roku na parterze był korytarz
a po obu stronach znajdowały się cztery sale lekcyjne. W środku korytarza były schody prowadzące na piętro, gdzie zamieszkiwał kierownik
szkoły wraz z rodziną. (…) Po zakończeniu II wojny światowej budynek stał pusty. W wyniku decyzji Wojewody Śląsko – Dąbrowskiego gen.
Aleksandra Zawadzkiego o utworzeniu gimnazjum i liceum, szkołę rozbudowano przy wielkim udziale mieszkańców Siewierza.”
Tegoroczna absolwentka Szkoły Anna Pyrzyk bez wahania rekomendowała Liceum w Siewierzu innym uczniom, ponieważ wyniki maturalne
osiągnięte w tej szkole pozwoliły jej na dostanie się na wymarzone studia na Uniwersytecie Śląskim.
W imieniu dyrektorów placówek oświatowych Miasta i Gminy Siewierz życzenia panu dyrektorowi, nauczycielom, wszystkim uczniom i
przyjaciołom Szkoły złożyła pani Jolanta Wojdas.
Akademię uświetniono prezentacją multimedialną nt. historii Szkoły, przygotowaną przez obecnych uczniów: T. Łukasika, A. Hetmańczyk i K.
Urbańczyka, występami wokalnymi G. Biernackiego i A. Ociepki oraz pantomimą opracowaną przez pana Sebastiana Podleśnego.
Dalsza część spotkania miała miejsce w Zajeździe Leśnym Wrężyno.
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