Przedbórz

Liceum Å›wiÄ™towaÅ‚o jubileusz
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Jubileusz 65-lecia Å›wiÄ™towaÅ‚o w sobotÄ™ 23 paÅºdziernika liceum ogÃłlnoksztaÅ‚cÄ…ce w
Przedborzu. W obchodach uczestniczyli obecni i dawni nauczyciele oraz dyrektorzy szkoÅ‚y, pracownicy,
a takÅźe ok. 160 absolwentÃłw przedborskiego ogÃłlniaka z rÃłÅźnych lat; najstarsi z nich zdawali
egzamin dojrzaÅ‚oÅ›ci w 1953, a najmÅ‚odsi w 2003 roku.
W uroczystoÅ›ciach udziaÅ‚ wziÄ™li rÃłwnieÅź przedstawiciele wÅ‚adz Przedborza oraz powiatu
radomszczaÅ„skiego, ze starostÄ… Jerzym Kaczmarkiem.
Obchody jubileuszu szkoÅ‚y poprzedziÅ‚a msza Å›wiÄ™ta koncelebrowana w koÅ›ciele Å›w.
Aleksego, ktÃłrej przewodniczyÅ‚ ks. Andrzej Margas, a homiliÄ™ wygÅ‚osiÅ‚ ks. Piotr SkowroÅ„ski,
obaj ksiÄ™Åźa sÄ… absolwentami przedborskiego liceum. &bdquo;MogÄ™ z dumÄ… powiedzieÄ‡, Åźe
jestem absolwentem liceum ogÃłlnoksztaÅ‚cÄ…cego&rdquo; mÃłwiÅ‚ podczas homilii ks. SkowroÅ„ski,
wspominajÄ…c czasy szkolne. Po mszy Å›w. w Miejskim Domu Kultury odbyÅ‚a siÄ™ czÄ™Å›Ä‡
oficjalna obchodÃłw, ktÃłrÄ… rozpoczÄ™to wprowadzeniem sztandaru szkoÅ‚y i odÅ›piewaniem hymnu
paÅ„stwowego. Powitano przybyÅ‚ych goÅ›ci, byÅ‚y przemÃłwienia, podziÄ™kowania.
UroczystoÅ›Ä‡ uatrakcyjniÅ‚ montaÅź sÅ‚owno-muzyczny w wykonaniu uczniÃłw z ZSP, w ktÃłrym na
podstawie kronik szkolnych przedstawiona zostaÅ‚a historia szkoÅ‚y, mÅ‚odzieÅź wykonywaÅ‚a
piosenki takich artystÃłw, jak SÅ‚awa Przybylska, Kasia Sobczyk, Maryla Rodowicz, Jacek Kaczmarski.
Podczas przedstawienia wyÅ›wietlano prezentacjÄ™ multimedialnÄ… przedstawiajÄ…cÄ… archiwalne
fotografie z Åźycia szkoÅ‚y, niektÃłrzy absolwenci nie kryli wzruszenia, rozpoznajÄ…c siebie na starych
zdjÄ™ciach z wycieczek i uroczystoÅ›ci szkolnych, czy sÅ‚uchajÄ…c na zakoÅ„czenie utworu Jacka
Kaczmarskiego &bdquo;Nasza klasa&rdquo;. Spektakl ma byÄ‡ zaprezentowany wszystkim
mieszkaÅ„com Przedborza 5 listopada o godz. 16.00 w MDK. Po zakoÅ„czeniu czÄ™Å›ci artystycznej
uczestnicy udali siÄ™ do budynku szkoÅ‚y. Przy wejÅ›ciu kaÅźdy otrzymaÅ‚ okolicznoÅ›ciowe
gadÅźety z logo szkoÅ‚y: torbÄ™, notes, dÅ‚ugopis i breloczek, moÅźna byÅ‚o takÅźe zakupiÄ‡
parasol. Absolwenci zwiedzili budynek szkoÅ‚y, spotkali siÄ™ ze swoimi nauczycielami. Na sali
gimnastycznej przygotowano poczÄ™stunek i zabawÄ™ tanecznÄ…, ktÃłra trwaÅ‚a do wczesnych godzin
porannych. Repertuar byÅ‚ tak dobrany, Åźeby wszyscy mogli bawiÄ‡ siÄ™ przy muzyce z czasÃłw
swojej mÅ‚odoÅ›ci. Po pÃłÅ‚nocy na salÄ™ wjechaÅ‚ tort urodzinowy.
&ndash; Jestem bardzo zadowolona. Bawili siÄ™ wszyscy Å›wietnie do biaÅ‚ego rana i zbieramy same
pochlebne opinie, czyli wszyscy sÄ… bardzo zadowoleni i bardzo siÄ™ wszystkim uroczystoÅ›Ä‡
podobaÅ‚a. Absolwenci dzwoniÄ… z gratulacjami i pytajÄ… kiedy nastÄ™pna. MÃłwiÄ…, Åźe nie musimy
czekaÄ‡ do okrÄ…gÅ‚ych jubileuszÃłw tylko moÅźe byÄ‡ co roku &ndash; mÃłwi Renata KozieÅ‚,
dyrektor ZespoÅ‚u Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu.
Pierwsze zajÄ™cia w Liceum OgÃłlnoksztaÅ‚cÄ…cym w Przedborzu odbyÅ‚y siÄ™ 1 wrzeÅ›nia 1945
roku. Obecnie liceum (z klasami ogÃłlnÄ… z elementami ochrony Å›rodowiska, humanistycznojÄ™zykowÄ… i mundurowo-policyjnÄ…) dziaÅ‚a w strukturach ZespoÅ‚u SzkÃłÅ‚ Ponadgimnazjalnych,
w ktÃłrego skÅ‚ad wchodzi takÅźe liceum profilowane (o profilu ekonomiczno-administracyjnym) oraz
technikum ekonomiczne.(pg)
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