Za nami - 70 rocznica Powstania Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława
Chrobrego w Głuchołazach. Obchody poprzedzone były wielotygodniowymi przygotowaniami
Komitetu Organizacyjnego, Dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Właściwe uroczystości rozpoczęły
się w sobotę 10 października 2015 r., kiedy to, od samego rana absolwenci LO zaczęli pojawiać
się w progach swojej szkoły...
W przeddzień uroczystości grupa uczniów, nauczycieli i absolwentów wraz z Pocztem
Sztandarowym udała się na głuchołaski cmentarz, aby odwiedzić groby śp. pedagogów i
pracowników Liceum: Marię Bilwin, Wiesława Kulpę, Stefanię Szymik - Klamową, Stanisława
Kubiszyna, Włodzimierza Czuprynę, Elżbietę Kojder, Annę Tacakiewicz, Irenę Krzętowską, Zofię
Buczak, Augustynę Szymik, Stanisława Wanata, Halinę Taczałę i Zygmunta Janusza. Zapalono
znicze i złożono kwiaty. Jeszcze wcześniej odwiedzono w Opolu i Nysie groby śp. Dyrektora
Romana Zalasińskiego i Henryka Wasylika.
Na Jubileusz przybyło ponad 280 absolwentów. Przybywali z różnych zakątków kraju i
zagranicy, starsi i młodsi, reprezentanci różnych zawodów i stanowisk. Wzruszającym okrzykom i
uściskom nie było końca. Łączą ich wspomnienia wspólnych lat, spędzonych w "Chrobrym". Wielu
spośród nich odniosło, znaczące sukcesy w świecie nauki, sztuki, medycyny, mediów czy polityki.
Ich zainteresowania kształtowały się właśnie w tej szkole. Tu też, uzyskiwali pierwsze, kto wie, czy
nie najważniejsze - potwierdzenia swoich zdolności i predyspozycji.
Tego dnia pierwszym oficjalnym punktem programu był udział w uroczystej Mszy Świętej
w głuchołaskim Kościele Parafialnym, celebrowanej przez absolwenta naszej Szkoły ks. Józefa
Dorosza oraz koncelebrowanej przez księży: Pawła Dubowika - również naszego absolwenta oraz
Artura Juzwę - licealnego katechetę. Podniosłą atmosferę mszy uświetnił śpiew w wykonaniu - co
oczywiste - licealnego Chóru "Capricolium" pod batutą Adama Dziurowskiego. Po mszy uczestnicy
Jubileuszu przeszli krokiem poloneza w uroczystym pochodzie przez głuchołaski Rynek,
wzbudzając żywe zainteresowanie przechodniów. Cały orszak zmierzał do głuchołaskiego Centrum
Kultury, który użyczył sali widowiskowej na główną część uroczystości, czyli Galę.
Sala zapełniła się po brzegi. Na samym początku podziwialiśmy uczniów, tańczących
poloneza w nietypowym układzie choreograficznym przygotowanym, podobnie jak i inne układy
taneczne na tej imprezie, przez nauczyciela wychowania fizycznego - Panią Beatę Dorosz. Po
wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego, Chór Capricolium odśpiewał uroczyste "Gaudeamus igitur".
Pani Dyrektor Gabriela Chrustowska uroczyście powitała wielu znamienitych gości, którzy pojawili
się na uroczystości, wśród nich byli: Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński, Wicekurator
Pan Rafał Rippel, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Pan Stanisław Szul,
Przewodniczacy Komisji Oświaty Pan Mariusz Migała, Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Krystyna
Kubiszyn oraz były Dyrektor Liceum Pan Bronisław Pasierski. Pani Dyrektor podziękowała za
pracę na rzecz szkoły byłym dyrektorom, w szczególności Dyrektorowi Leszkowi Indykowi i
Wicedyrektorowi Markowi Walnikowi, rodzicom, działaczom Stowarzyszenia na Rzecz Szkół
"Chrobry" - Panom: Jerzemu Dziurowskiemu, Krzysztofowi Wojnarowskiemu, Pani Beacie Puzi,
Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Iwonie Jakóbczak, uczniom i absolwentom oraz wszystkim,
którym na sercu leży dobro naszej szkoły. Po wystąpieniu Pani Dyrektor, głos zabrał jeden z
najstarszych absolwentów uczestniczących w zjeździe - Pan Alfred Tomaszewski, który nakreślił
jakże odległe czasy powojenne, w których tworzyła się nasza szkoła. Wszyscy ze zdumieniem
słuchaliśmy opowieści z czasów, kiedy problemem było zdobycie zeszytu, a podręczniki trzeba
było sprowadzić z drugiego końca Polski.
Jubileusz Liceum stał się okazją przyznania Nagród Włóczni św. Maurycego osobom oraz
instytucjom szczególnie zasłużonym dla Szkoły. W tym roku Nagrodę Kapituła postanowiła
przyznać wieloletniemu dyrygentowi szkolnego Chóru Capricolium - Panu Janowi Dolnemu,
trenerowi klubu koszykarskiego Basket Chrobry - Panu Tadeuszowi Widziszowskiemu oraz
Stowarzyszeniu na Rzecz Szkół „Chrobry”. Nagrodę przyznano również pośmiertnie zasłużonym
nauczycielom: śp. Marii Bilwin, śp. Annie Tacakiewicz, śp. Wiesławowi Kulpie oraz śp.

Dyrektorowi Romanowi Zalasińskiemu.
W części artystycznej młodzież zaprezentowała w okolicznościowych strojach tańce
historyczne: kontredans, gawot, zorbę, belgijkę i brawurowo wykonanego kankana, który wywołał
burzę oklasków. Tańce zostały przeplecione montażem poetycko - muzycznym w wykonaniu
uczniów klas 1b i 2b oraz absolwentów Igora Barana (śpiew), Tomasza Hencińskiego (gitara)
i Tomasza Pastucha (perkusja). Po występach zaprezentowano prezentację multimedialną,
ukazującą historyczne zdjęcia opatrzone komentarzem. Absolwenci żywiołowo reagowali na dawno
nieoglądane fotografie, przedstawiające dawnych profesorów i różne aspekty pracy szkoły: lekcje,
wycieczki, koła zainteresowań. Po prezentacji goście mogli obejrzeć przedstawienie pt. "Spieszmy
się powoli", przygotowane pod kierunkiem ks. Artura Juzwy. Na zakończenie koncertował Chór
Capricolium. Dalsza część Jubileuszu odbywała się już w budynku Liceum.
Zanim jednak absolwenci przekroczyli progi szkoły, uroczyście odsłonięto Tablicę
Pamiątkową, upamiętniającą 70 – lecie i IV Zjazd absolwentów. Tablicę, ufundowaną przez
absolwentów, odsłonili: Pan Burmistrz Edward Szupryczyński, Pani Dyrektor Gabriela
Chrustowska oraz absolwenci seniorzy - Panowie Andrzej Mrożek i Alfred Tomaszewski.
W budynku Szkoły absolwenci mieli okazję zobaczyć sale lekcyjne, w których spotykały się
poszczególne roczniki absolwentów, skorzystać z poczęstunku w sali gimnastycznej, przypomnieć
sobie stare kąty, spotkać się w gronie dawnych koleżanek, kolegów oraz profesorów.
Na korytarzach i w auli można było obejrzeć zdjęcia z dawnych lat, co pozwoliło na przebycie
sentymentalnej podróży w czasie. Z wypiekami na twarzach wielu absolwentów wertowało dawne
kroniki szkolne w poszukiwaniu swoich fotografii. Niejednokrotnie byliśmy świadkami,
wzruszających łez. Wyjątkową atmosferę imprezy dopełnił występ zespołu muzycznego ON-Y
w auli szkolnej.
Huczne obchody 70 - lecia Powstania Liceum zakończył wieczorny bal w ośrodku
"Banderoza", na którym absolwenci bawili się do późnych godzin nocnych.
Fotorelacje Ewy Kazuli i Alicji Szewczyk w Galerii. Zapraszamy!
Jarosław Worek

