
Hej, radością oczy błysną   
I wieniec czoła okrasi,        
I wszyscy się mile ścisną:   
To wszyscy bracia. To nasi!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Profesorowie, Absolwenci i Wychowankowie Liceum Ogólnokształcącego!

 W 2019 roku nasza Szkoła , dla jednych Państwowe Gimnazjum, dla innych Liceum Ogól-
nokształcące,  dla  jeszcze  innych  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących,  której  od  początku,
nieprzerwanie patronuje Tadeusz Kościuszko, obchodzić będzie swoje 100-lecie.

To wspaniały jubileusz, skłaniający myślą do powrotu do czasów, gdy po 123 latach niewoli
budziła się Polska, gdy bohaterski zryw naszych pradziadów, przyniósł po zwycięskim Powstaniu
Wielkopolskim upragnioną  wolność,  gdy nie trzeba było strajkować  by język polski  wrócił  do
szkół.

To czas na refleksje o budowaniu niepodległego Państwa, w którym oświata mimo niezwy-
kle  szerokiego  spektrum potrzeb,  znalazła  należne jej  miejsce  w poczynaniach  władz  i  społe-
czeństwa.

To powrót do mrocznych dni wojny, w czasie której ginęli na wszystkich jej frontach, w
obozach, łagrach najlepsi synowie  Szkoły – jej Profesorowie i Absolwenci.

To lata powojenne, trudne, ale pełne wiary, że nauka może wyzwolić, że bez względu na
panującą  sytuację  trzeba  pozostać  sobą,  trzeba  dążyć  do  zgłębiania  tajników  wiedzy,  trzeba
realizować  nienapisany  testament   naszych  poprzedników  –  dumnych  z   faktu,   że  byli
uczniami tej  szkoły i  zobowiązujący  do  utrzymania jej  wysokiego poziomu kształcenia i wy-
chowania.

To wreszcie współczesna szkoła. Ta sama, bo w tych samych murach. Ta sama bo pełna
młodzieńczego entuzjazmu. Ta sama bo ci, którzy tutaj się uczą, mają te same cele. 

Ta  sama,  bo  wracamy do  niej  my jej  Absolwenci,  by  tutaj  być,  by  w  tym  swoistym
mateczniku podsumowywać  swe dokonania,  by wyrazić  wdzięczność  Tym którzy dbali,  by nie
zejść z Kościuszki szlaku, by wreszcie spotkać Tych, od których oddzielała nas katedra  a także
Tych z którymi dzieliliśmy szkolne ławki.

Do jubileuszu jeszcze cztery lata, zdaje się, że to długi okres, ale tak naprawdę  ten czas jest
krótki, by   godnie obchodzić to nasze święto, by niezapomnieć o nikim i niczym.

Przyjęli śmy z   Dyrekcjami  Liceum  i  Niepublicznego  Gimnazjum  jako  Stowarzyszenie
Absolwentów  i  Wychowanków  Państwowego  Gimnazjum   i   Liceum Ogólnokształcącego,  że
główne obchody będą miały miejsce 14 września 2019 r.

Nakreślili śmy  wstępny  plan  działania,  który  pozostaje  otwarty, bo  chcielibyśmy aby Ci
z nas, którzy przeczytają tę informację, podzielili się z nami swymi przemyśleniami, by  przesłali
nam swe   pomysły,  by wzbogacić  te  doniosłe  obchody, ale  także  by  zechcieli podzielić się tą
wiadomością z Koleżankom i Kolegom, którzy na co dzień nie korzystają z internetu. 
Stwórzmy  łańcuch  wzajemnego  powiadamiania  się.  Będzie  to  również  istotne  w  miesiącach
bezpośrednio poprzedzających uroczystość.  Nie przewidujemy bowiem wysyłania powiadomień
indywidualnych  do  Absolwentów  Szkoły.  Koszty  takiej operacji  przy  blisko  15  tys.
zainteresowanych byłyby zbyt duże. Od nas samych zależy dotarcie z informacją do każdego.

Każdy rocznik maturzystów będzie miał swych opiekunów. Ich listę zamieścimy również na
stronie internetowej.  To oni będą  łącznikami między Wami a osobami organizującymi obchody
Naszego wspólnego święta.

Z  radością  powitamy wśród  nas każdego,  który dołoży swą  cegiełkę  do  realizacji  tego
przedsięwzięcia, podsumowującego wiekową działalność szkoły.
Liczymy na różnorodne przejawy współpracy,  na dzielenie się  z  nami swoimi wspomnieniami,
pamiątkami z okresu nauki w szkole, tym wszystkim co spowoduje, że wszyscy będziemy się czuli



współorganizatorami jubileuszu szkoły.
 Przewidujemy,  że informacja z konkretnym terminarzem obchodów i  warunkach w nim
uczestnictwa zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w IV kwartale 2018 r.

Wśród zamierzeń, które mają uświetnić 100 - lecie naszej Szkoły planujemy m.innymi:
– utworzenie  nowoczesnej  izby tradycji  Szkoły,  która  ma na co dzień  być  pracownią

historii,
– zjazd Absolwentów i Wychowanków, połączony z pokazaniem dorobku szkoły i działa-

jących w niej organizacji, 
– przygotowanie monografii Szkoły,
– zorganizowanie okolicznościowych wystaw,
– ogłoszenie konkursu na wspomnienia z okresu nauki w Szkole.

Wierzymy, że jubileusz najstarszej jarocińskiej szkoły będzie świętem nie tylko naszym, ale
całej społeczności ziemi jarocińskiej, w którą nasza Szkoła tak mocno wrosła przez cały czas swego
istnienia. 

Już od kilku miesięcy trwają w ramach cyklu „100 spotkań na 100-lecie”  spotkania z absol-
wentami, którzy  dzielą  się  z  młodszymi  Koleżankami  i  Kolegami,  obecnymi uczniami Liceum
i Gimnazjum, swoimi przemyśleniami, dokonaniami i wspomnieniami nie tylko z okresu nauki w
szkole. Lista osób, które prosimy o udział w nich jest otwarta. 
Może jest tam miejsce również dla Ciebie! 
Mimo podejmowanych wysiłków nie znamy losów, dokonań wszystkich naszych Koleżanek i Kole-
gów. Nie chcielibyśmy pominąć  nikogo, kto w najbliższych latach powinien być wśród nas.

Sądzimy, że  ta  wiadomość  spotka  się  z  życzliwym odzewem każdego, kto utożsamia się
z  naszą  Szkołą.  Że  na  adres  zarówno  e-mailowy jak  i  tradycyjny  –  pocztowy zaczną  płynąć
szerokim strumieniem Wasze przemyślenia, pomysły i  przechowywane w domowych archiwach
materiały. 
Jesteśmy  Absolwentami  Szkoły  wielopokoleniowej.  W  niektórych  jarocińskich  rodzinach  już
trzecie pokolenie  opuszczało z maturą  mury Szkoły.  Może znajdą  się  także pamiątki  po Tych
najstarszych – Tych którzy otwierali tą niecodzienną sztafetę.

Z niecierpliwością czekamy. Prosimy by nie odkładać sięgnięcia po pióro, wystukania kilku
zdań na klawiaturze komputera na później. Liczymy na to, że spośród  tysięcy absolwentów naszej
Szkoły znajdzie się wielu, którzy zechcą uczestniczyć w tych wielkich przygotowaniach.

I  jeszcze  jedno.  Większość  planowanych  działań  wymaga  mniejszych  lub  większych
nakładów finansowych. Jeżeli macie takie możliwości to z wdzięcznością przyjmiemy każda wpłatę
na  konto  Stowarzyszenia  Absolwentów  i  Wychowanków  Państwowego  Gminazjum  i  Liceum
Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Jarocinie  z  hasłem  „Organizacja  100  –  lecia
Szkoły”.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

   Dyrektor                                        Prezes                                       Dyrektor
   Niepublicznego Gimnazjum              Stowarzyszenia                  Liceum Ogólnokształcącego

      Hanna Masłowska                    Andrzej  Frąckowiak                      Tomasz  Kosiński



Adresy do korespondencji:

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków 
Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
63-200 Jarocin ul. Tadeusza Kościuszki 31.

Zespół Szkół Ogólnokształcacych
im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
63-200 Jarocin ul. Tadeusza Kościuszki 31.

adres e-mail:
stolat@liceum-jarocin.pl
Konto Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Jarocinie:
04 8427 0009 0020 1683 2000 0001


