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Obchody 25. rocznicy powstania szkoły

„gdy wyschnie źródło gwiazd
będziemy świecić nocom
gdy skamienieje wiatr
będziemy wzruszać powietrze”
/ „Napis” Zbigniew Herbert /
Październik 2016 roku był dla społeczności naszej szkoły czasem niezwykle
intensywnym i wzruszającym. W tym
roku obchodzimy 25. rocznicę powstania Społecznego Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie, które rozpoczęło
swą działalność 1 września 1991r.
z inicjatywy członków Bełchatowskiego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Z pewnością wielu uczestników imprez, spektakli, akademii i happeningów zorganizowanych z tej okazji jeszcze długo będzie je wspominać
ze wzruszeniem.

Obchody powstania naszej szkoły
zostały zainicjowane uczestnictwem
społeczności Herberta we wspólnej
Mszy Świętej, która odbyła się 20 października 2016 roku w Kościele pw.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Bełchatowie. Miała ona niezwykle
uroczysty charakter. W klimat spotkania wprowadził uczestników nastrój
pieśni śpiewanych przez chór szkolny.
Potwierdzeniem, jak ważna i istotna
dla społeczności Herberta jest to chwila, było wzruszające kazanie, w którym
nie zabrakło słów o przeszłości, nauce,
pamięci, przyszłości.

ważne wydarzenie – udział zaproszonych gości, uczniów, rodziców i nauczycieli w uroczystej akademii związanej z tą ważną dla szkoły rocznicą.
Spotkanie pełne było gratulacji, poezji,
refleksji i uśmiechu.
Z pewnością miłym
akcentem spotkania było wystąpienie pani Anny Figlus
– założycielki naszej
szkoły, jej długoletniego
dyrektora
i inicjatora wielu
przedsięwzięć dydaktycznych promujących szkołę w środowisku lokalnym.
Pięknym dopełnieniem uroczystości
był spektakl, w którym wspomnienia,
refleksja i szkolne przygody rozgrywające się w „Herbercie” były najważniejszym jego punktem.
21 października 206 roku to dzień,
w którym o naszych obchodach dowiedziało się całe miasto. Cała społeczność bełchatowskiego Herberta
wzięła udział w ulicznym happeningu,
który miał na celu nie tylko promocję
szkoły, lecz również prezentację talentów artystycznych młodzieży uczącej
się w naszej szkole.

Rozśpiewany radosny pochód przeszedł ulicami Bełchatowa zatrzymując
się w kilku istotnych miejscach: przy
MCK, Urzędzie Miasta i siedzibie Starostwa Powiatowego wszędzie tam
wzbudzając zachwyt i podziw związany
ze świetnie zorganizowaną imprezą
i niezwykłą częścią artystyczną.
Zbigniew Herbert z pewnością miał
Tego samego dnia, w auli szkolnej rację pisząc w wierszu „Napis” o tym,
ZSiPO im. Z. Herberta, miało miejsce że człowiek musi pozostawić po sobie

jakiś trwały znak. Śladem po nas, nauczycielach i uczniach bełchatowskiego Herberta, będzie z pewnością pamięć o wydarzeniach, imprezach
i uroczystościach, które rozsławiały
imię naszej szkoły oraz fakt, że wiele
wspomnień i emocji pozostanie w nas
i z nami na zawsze…

„DACH”
Gdy w kalendarz patrzę co dzień,
Gdy przekraczam Herbertowski próg
Nagle w głowie myśl się rodzi
Jubileusz już tuż tuż…
Dopada mnie nostalgia
Zna ją pewnie każdy z Was
myśl mnie ogarnia
Że szybko mija czas…
Herbert będzie po wsze czasy trwać
Jest w nas siła, która napędza nas
Ref.
Na ćwierćwiecze wejdźmy na dach
By obwieścić wszystkim wam
Niechaj każdy się dowie,
Że Herbert dziś święto swe ma!!!
Na ćwierćwiecze wejdźmy na dach
I ogłośmy wyjątkowy stan
I niech każdy to widzi
Jak szkołę umacnia czas….
W okolicy szkół jest wiele
Nie ma sensu o to spierać się
Gdy tylko pomyślę o nich
To Herberta kocham znów
Herbert to niezwykłe słowo
Całą gamę znaczeń w sobie ma
Wiedza, sukces - jest po prostu taki
mój!
Mała szkoła, która przyciąga mnie
Miejsce, w którym świat odkrywać
się chce!
Czujesz tę magiczną więź,
Która jest pomiędzy nami…
Łączy nas Herberta czar
Kusząc wspomnieniami…

