JUBILEUSZ 95-LECIA NADANIA IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU
VII LO im. Juliusza Słowackiego przygotowuje się do jubileuszu. Nie ma wątpliwości, że
udokumentowana historia szkoły liczy już 157 lat, ale 95 lat temu, w 1922 roku miały miejsce bardzo
ważne wydarzenia: nadano jej imię Juliusza Słowackiego, a także rodzice odkupili placówkę od
prywatnej właścicielki i przekazali odrodzonemu państwu. Od 95 lat 15 grudnia (lub innego dnia
bliskiego tej dacie, jeśli 15 XII wypada w niedzielę) odbywa się Święto Szkoły. Tej tradycji nie przerwała
nawet wojna, o czym pisze Teresa Żółkowska- Kądzielowa w książce „Na Wawelskiej, Smolnej, Wilczej”.
Skoro mowa o książkach, warto zaznaczyć, że istnieje wiele pozycji literackich
przedstawiających szkołę imienia Słowackiego. Są to grube opracowania naukowe, jak wydana przez
PIW obszerna pozycja „Szkoła imienia Juliusza Słowackiego”, a także utwory beletrystyczne, jak
„Zielone drzwi” Katarzyny Grocholi. Uczniowie liceum mają z czego czerpać wiedzę o swojej szkole,
przygotowując się do jubileuszu.
Tegoroczne obchody jubileuszu odbędą się 15 grudnia i skupiać się będą wokół tematu
„Portrety”. Tego dnia liceum otrzyma od prywatnego darczyńcy świadectwo ukończenia szkoły z 1903
roku. Na świadectwie widoczne jest nazwisko ówczesnej właścicielki placówki, Jadwigi Kotwickiej.
Ponad stuletnie świadectwo zmarłej w 1959 roku Marii Eustachii Wietrzykowskiej przekaże jej wnuk
i przedstawi on w krótkiej wypowiedzi portret swej babki.
Główne obchody jubileuszu rozpoczną się 15 grudnia o godz. 8.00 mszą świętą w kościele na
placu Narutowicza. Od 9.00 można będzie zwiedzać szkołę, zapoznając się z jej dorobkiem. Zachęcamy
do obejrzenia uzupełnianej od lat Galerii Absolwentów oraz wystaw poświęconych historii i dniu
dzisiejszemu szkoły. Warto zobaczyć efekty realizowanych ostatnio przez uczniów, nauczycieli,
rodziców oraz absolwentów projektów mających na celu zmianę szkolnych przestrzeni – kawiarenkę
na II piętrze, pracownię chemiczną na I piętrze oraz stołówkę w podziemiu. O godz. 10.00 zaczną się
uroczystości w auli szkolnej. Od 15.30 do 21.00 trwać będą spotkania dawnych klas. Społeczność
szkolna zaprasza absolwentów do telefonicznego (22 8250553) rezerwowania sal.
Obecni uczniowie liceum kontynuować będą obchody w poniedziałek 18 grudnia.
Jednocześnie jubileuszowi towarzyszyć będą różne imprezy przeznaczone dla społeczności
szkolnej. Będą to m.in. spotkania z absolwentami. Do nich należy wizyta absolwentki, aktorki Jowity
Budnik i udział całej szkoły w projekcji filmu „Ptaki śpiewają w Kigali”.
Zatem pierwsza połowa roku szkolnego 2017/2018 w LO im. Juliusza Słowackiego upłynie pod
znakiem spotkań z przeszłością szkoły.

