PRZESŁANIE NA ŚWIĘTO SZKOŁY W ROKU 2018
Drodzy Uczniowie,
W ostatnią sobotę, 15 grudnia minęło dokładnie 96 lat od chwili, kiedy nasza
szkoła na wniosek uczniów i nauczycieli otrzymała imię Juliusza Słowackiego.
Pamiętamy, choćby z „Kamieni na szaniec” jak ważny to był pisarz dla
Polaków żyjących w dwudziestoleciu międzywojennym. Kiedy sprowadzono
prochy Słowackiego do Polski w 1927 roku, Józef Piłsudski powiedział o nim:
„polecam[…] odnieść trumnę do krypty królewskiej, by królom był równy”.
Doceniając wielkość Słowackiego jako artysty i patrioty, w 1822 roku wybrano
go na patrona szkoły, a jego słowa „Czyny ludzi dają blask krajowi”
wyhaftowano na szkolnym sztandarze. Ustalono także, że 15 grudnia będzie
dorocznym Świętem Szkoły. Tej tradycji nie zaniechano także w czasie wojny i
okupacji, kiedy zarówno nauka na tajnych kompletach, jak i zorganizowanie
spotkania większej grupy Polaków groziły represjami i śmiercią.
Jesteśmy wierni tradycji zapoczątkowanej przez naszych poprzedników.
Pamiętamy też, że początki szkoły sięgają lat 60-tych XIX wieku, a nasza
szkoła liczy sobie obecnie 158 lat. Na ścianie pierwszego piętra wisi
autentyczne świadectwo naszej szkoły z czasów zaborów. W szkolnej
bibliotece znajdują się książki mówiące o historii naszej szkoły i losach jej
uczniów, a w archiwum są różne dokumenty przeszłości.
Nasza szkoła zawsze była i dalej jest wyjątkowa. Co składa się dziś na jej
wyjątkowość? Przede wszystkim długa historia i nasza o niej pamięć. Poza
tym szczególna atmosfera wzajemnej życzliwości i zainteresowanie drugim
człowiekiem. Ponadto łączenie wysokiego poziomu nauczania z możliwością
wszechstronnego rozwoju. Także – przyjazna przestrzeń, za którą w tym roku
otrzymaliśmy nagrodę w konkursie „Najlepsze szkolne przestrzenie”.
Wreszcie gotowość do wspólnego działania na rzecz szkoły. Myślę, że wszyscy
doskonale wiemy, że taką będziemy mieć szkołę, jaką sobie wspólnie
stworzymy. Dzisiaj, realizując przygotowany przez Was, uczniowie program
Święta Szkoły, właśnie ją tworzycie. Liczę na Waszą dalszą aktywność i
kolejne dobre pomysły. Życzę wszystkim, żeby liceum Słowackiego zawsze
kojarzyło się z jak najmilszymi wspomnieniami. Wszystkiego najlepszego z
okazji Święta Szkoły.

