
VII ZJAZD ABSOLWENTÓW

     19 czerwca, w sobotę, odbył się VII Zjazd Absolwentów naszej szkoły z okazji 65-lecia
istnienia liceum. Uroczystość poprzedzona była wielomiesięcznymi przygotowaniami
prowadzonymi przez Komitet Organizacyjny, w którego skład weszli: Dorota Jankowska, Irena
Rogowska, Renata Cyman, Magdalena Rydlewska-Majewska, Bożena Bojczuk, Monika
Krakowska, Lucyna Strama, Anna Żuchowicz i Andrzej Behan.  Jego praca polegała m.in. na
pozyskiwaniu sponsorów, do których należy zaliczyć : ZPAS, Urząd Miasta Nowa Ruda, Urząd
Gminy Nowa Ruda, p. Kokota vel Kokocińskiego „Usługi poligraficzne”, Księgarnię Millenium p.
Marca, p. Teresę Wojdyło.

W tegorocznym zjeździe udział wzięło ponad 180 uczestników, absolwentów różnych roczników, przybyłych
również zza oceanu, jak np. pani prof. Urszula Kunikiewicz, która od lat mieszka w Kanadzie. Uroczyste spotkanie
rozpoczęło się symbolicznym dźwiękiem dzwonka w budynku liceum. Goście zostali powitani przez panią dyrektor
Marzannę Pietrzak, a następnie najstarsza absolwentka, pani Zyta Uczkiewicz (rocznik 1947), odsłoniła tablicę
pamiątkową, ufundowaną z inicjatywy pana Andrzeja Behana, Przewodniczącego Rady Miasta Nowa Ruda, przez
część radnych. Kolejnym punktem uroczystości było zasadzenie pamiątkowego drzewka, a niezbędny do tego celu
szpadel znalazł się w rękach byłego wieloletniego dyrektora liceum pana Ryszarda Sonnaka, na co dzień już
emeryta, dopieszczającego swój piękny ogród.

Po tych oficjalnych momentach na uczestników zjazdu czekały upominki, zwiedzanie szkoły oraz możliwość
pogadania i powspominania przy kawie i ciastku w przygotowanej na pierwszym piętrze kawiarence. Warto
podkreślić duży wkład pracy, zaangażowanie w organizację uroczystości ze strony uczniów klas pierwszych i
drugich, którzy służyli swą pomocą wszystkim gościom sobotniej imprezy.

O godzinie 11 w kościele św. Mikołaja w Nowej Rudzie odbyła się msza św. w intencji absolwentów naszego
liceum odprawiona przez ks. dziekana Jerzego Kosa i ks. Pawła Wróblewskiego.

Następnym ważnym punktem programu obchodów 65-lecia „Sienkiewicza”( jak zwykło się mówić o liceum) była
główna uroczystość, która rozpoczęła się o godzinie 12.30 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w
Nowej Rudzie, instytucji zawsze życzliwej naszej szkole i wielokrotnie udzielającej nam wsparcia. Na akademii
obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych (dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie pan
Mieczysław Krawczyk), a także lokalnych (Burmistrz Miasta Nowa Ruda pan Tomasz Kiliński oraz Wójt Gminy
Nowa Ruda pan Sławomir Karwowski ). Przybyła także pani Monika Wielichowska, posłanka na sejm
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy drugiej: Karolina Radgowska i Emilian
Słabicki.   

Zgodnie z mottem tegorocznego zjazdu: „Trzeba koniecznie pamiętać, skąd się wyszło” (Norwid),  w kolejnych
przemówieniach podkreślano rolę szkoły w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, a także sentyment do lat
spędzonych w szkolnej ławie. Burmistrz Tomasz Kiliński oraz wójt Sławomir Karwowski
  
wręczyli na ręce pani dyrektor Marzanny Pietrzak dwa 42-calowe telewizory, gratulując jej jednocześnie jubileuszu
liceum, którym kieruje. Na koniec części oficjalnej Przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Behan nadał
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pośmiertnie tytuły „Zasłużony dla Miasta Nowa Ruda” profesorom liceum im. H. Sienkiewicza: p. Antoniemu
  
Mackiewiczowi, p. Henrykowi Sułkowi i p. Rudolfowi Kolaczkowi oraz p. Ryszardowi Rybce, wiernemu przyjacielowi
szkoły. Statuetki odebrali bliscy uhonorowanych osób. 

Później, zgromadzeni w MOK-u goście mieli okazję wysłuchać programu artystycznego w wykonaniu absolwentów
i uczniów liceum, którego scenariusz przygotowała pani Bożena Bojczuk. Wieńcząca całość piosenka „Bal”, z
repertuaru Maryli Rodowicz, była swoistym zaproszeniem uczestników spotkania na wieczorny Bal Absolwentów,
który miał miejsce w Restauracji „Sportowa” na terenie obiektów CTS w Słupcu. Bawiono się do białego rana i fakt
ten chyba dobrze oddaje atmosferę VII Zjazdu, będącego już tylko wspomnieniem.
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