65. urodziny Liceum
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego świętowało w piątek 65-lecie
swojego istnienia. Z tej okazji
„na
pokładzie
Zaruskiego”
stanęli
licznie
przedstawiciele instytucji, absolwenci, rodzice uczniów, a także przyszli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum im. J.A. Helwinga i Przedszkola Kubusia Puchatka.
Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się również m.in. Wojciech Cybulski,
Wicekurator Oświaty, Halina Faj, Starosta Węgorzewski, Krzysztof Piwowarczyk, Burmistrz
Węgorzewa
czy
ks.
Dziekan
Klemens
Litwin.
Oficjalną część Jubileuszu otworzyli Mikołaj Bera- właściciel świadectwa maturalnego nr 1 z
roku 1957 wraz z Małgorzatą Bartosz- tegoroczną abiturientką z najwyższą średnią ocen.
Pokazało to, że węgorzewski ogólniak to nie tylko mury, ale miejsce z tradycjami, które łączy
pokolenia.

Akademia przygotowana przez gospodarzy obfitowała we wzruszające wspomnienia,
anegdoty z początków działalności placówki, zdjęcia sprzed lat oraz fakty z kart historii
szkoły. Nie zapomniano również uczcić symboliczną minutą ciszy tych, którzy odeszli, a
przez wiele lat współtworzyli szkołę. Nauczyciele, Dyrektorzy, Wychowawcy- postacie, które
przeszły do legendy.

W tak ważnym dniu nie mogło obyć się bez licznych wyrazów sympatii, życzeń, gratulacji,
upominków i ciepłych słów. Oto niektóre z nich:
- Jubileusz to przede wszystkim dobra organizacja, logiczna ciągłość, przedstawienie tradycji,
historii i osiągnięć szkoły, której zresztą jestem zadeklarowanym przyjacielem. Obserwuję
osiągnięcia i rozwój liceum od wielu lat. Jestem bardzo dumny, że taka szkoła w Węgorzewie
istnieje. Ciągle zmienia się infrastruktura, otoczenie, wyposażenie i również wprowadzane są
nowe metody nauczania. Jest to szkoła pełna perspektyw. Życzę powodzenia!- komentuje
Wiesław Pietrzak, przyjaciel szkoły.
- Pracowałam w tej szkole 20 lat temu- uczyłam biologii. Dziś przyszłam z córką, która się tu uczyła.
Bardzo miło wspominam grono pedagogiczne i młodzież. Życzę sukcesów, dużo sukcesów i na polu
sportowym, i w innych dziedzinach, w których startujecie oraz żeby szkoła wypadła jak najlepiej na
tle województwa. – wspomina Krystyna Kowalówka.

-Jestem bardzo zadowolona, że mam okazję uczestniczenia ze swoją klasą w 65. rocznicy, tak
bardzo ważnym jubileuszu. Jestem absolwentką tej szkoły, tym bardziej się cieszę. Jako
licealistka miałam bardzo fajną klasę. Z wieloma z koleżanek i kolegów do tej pory utrzymuję
kontakt, jeden z nich jest dziś moim mężem. Uczyłam się w klasie matematyczno-fizycznej,
moim wychowawcą był pan profesor Marek Kot. Piękne czasy… Serdecznie pozdrawiam,
składam
życzenia
dalszych
sukcesów
i
wszystkiego
najlepszego.
- Joanna Lachowicz, absolwentka liceum, obecnie nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2.

-Teraz przed wakacjami chciałbym złożyć życzenia uczniom, aby szczęśliwie
spędzili wakacje. Niech ten czas będzie niezapomniany, a tym którzy kończą naukę
w tej szkole, życzę, aby dostali się na wymarzone uczelnie. Panu dyrektorowi
wytrwałości przez te 5 lat, bo za 5 lat znowu tu przyjdziemy i sprawdzimy, co tutaj
zrobił (śmiech). Chciałbym powiedzieć, że jest mi u was bardzo miło, uczniowie
podkręcili klimat na scenie, wszyscy fajnie się wypowiadali. Wrażenie zrobił też
VR(wirtualna rzeczywistość)- szalałem z rekinem. Fajna sprawa, bo widziałem to
tylko w telewizji, a nigdy na żywo. Podoba mi się to, że pan Czapski jest takim
wyluzowanym człowiekiem i podchodzi do wszystkiego z dystansem. Super, że
szkoła ma takiego dyrektora. – mówi pan Banasiewicz.
Pojawili się również absolwenci, w większości znani z mediów, którzy za pośrednictwem
krótkiego wideo składali życzenia m.in. Aleksandra Anchim, Anna Buczek, Piotr Bułakowski i
Cezary Grochot, Marcin Sztabiński.
Cechą każdego jubileuszu jest skłanianie do refleksji, ale również kreślenie planów
na przyszłość. Okazję do przedstawienia osiągnięć szkoły i pomysłów do realizacji miał
Waldemar Czapski, dyrektor szkoły, który zarówno w swoim przemówieniu jak i
zaplanowanych na ten dzień wykładach wskazał drogę, którą ma w najbliższych latach
podążać placówka.
Historia regionu, propagowanie zdrowego stylu życia, ekologia, nauka i sztuka to kierunki
rozwoju liceum. Zainteresowani mogli zaraz po apelu inauguracyjnym wziąć udział w
panelach dyskusyjnych i wykładach : „Oświata w Prusach Wschodnich” prowadzona przez
Jerzego Łapo- pracownika naukowego węgorzewskiego Muzeum Kultury Ludowej; „Ochrona
drzew i alej przydrożnych” prowadzona przez Krzysztofa Polenko, specjalistę Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie; wykład matematyczny prowadzony przez
Antoniego Augustynowicza, absolwenta węgorzewskiego liceum i profesora Uniwersytetu
Gdańskiego oraz „Szkoła zdrowego żywienia” prowadzony przez Annę Hinburg, pracownika
naukowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Korytarze i sale zamieniły
się w galerię sztuki, w której prezentowano rzeźby Marka Kota, malarstwo i fotografie
Doroty Nowosad oraz podopiecznych Ewy Roch z WCK . W jednej z sal odbywały się pokazy
wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji. Akademię umiliły też występy taneczne
uczniów Zaruskiego i występy wokalne w wykonaniu Małgorzaty Bartosz, Niny
Woynarowskiej oraz Julii Świrskiej.
-Uroczystość wspaniała, również pod względem organizacyjnym nic nie było przeciągane. Zwięźle i na
temat, goście dopisali to też ważne, że szkoła cieszy się sympatią. Szczególnie podobały mi się video
życzenia od absolwentów, to tak jakbyśmy na żywo z nimi obcowali. Tańce i śpiewanie także były na
wysokim poziomie- opowiada Barbara Ślimko, były dyrektor szkoły.

-Byłem naprawdę zaskoczony VR-em, najpierw sceptycznie do tego podchodziłem,

myślałem, że to po prostu większy ekran dookoła głowy, a się okazało zupełnie
inaczej. Te okulary potrafią tak oszukać umysł, że miałem wrażenie, że podłoga
zjeżdża na dół, jakbym jechał windą. A uroczystość? …znakomici goście, super

występy artystyczne na wysokim poziomie. Nie mogłem sobie lepiej wyobrazić.Rafał Ługiewicz, przedstawiciel 11 MPA.
Po uroczystości przyszedł czas na cześć mniej oficjalną. Na placu za szkołą na
najmłodszych gości czekały kolorowanki, malowanie twarzy i wielkie bańki mydlane, na nieco
starszych, dzięki współpracy żołnierzy z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, trenażer „Cyklop”, za
pomocą którego chętni mogli strzelać do tarczy z karabinu Beryl. Na gości czekała też
karkówka z grilla, sałatki i inne pyszności.

- Uważam że jest to naprawdę fajny jubileusz, i cieszę się, że mogłem być jego
częścią. Nie zamieniłbym naszego liceum na żadne inne. A naszej szkole życzę
wieczności.- Szymon Wawrzynkowski, uczeń 1b lo.
Szczególne podziękowania za to, że tak hucznie mogliśmy przeżywać ten dzień należą się
sponsorom i wszystkim, którzy zechcieli współpracować podczas organizacji uroczystości, a
są to: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Burmistrz Miasta Węgorzewa, Bank
Spółdzielczy w Węgorzewie, Firma Nortman, Węgorzewskie Centrum Kultury, Klub
Garnizonowy w Węgorzewie, Muzeum Kultury Ludowej oraz 11 Mazurski Pułk Artylerii.
Dziękujemy!
Gr. Dziennikarska lo ( hp)

