„Bez radości z pracy nie ma radości życia.”
Dzisiaj przeżywamy niezwykły dzień, który jest podsumowaniem wysiłków i starań
społeczności szkolnej oraz mieszkańców Kolumny.

Nie byłoby naszego liceum,

gdyby nie połączyli swoich sił rodzice, nauczyciele i ówczesne władze lokalne.
To oni, na czele z Panią Krystyną Politańską, dali początek szkole niezwykłej, szkole
nowych czasów, w której zarówno tradycje jak i atmosfera była tworzona

według

współczesnych, demokratycznych zasad.
Rozpoczął się złożony i trudny proces wymagający wsparcia wielu ludzi, życzliwości
i zaangażowania. Ojcowie założyciele, tak nazywamy społeczników i dobrodziei, którzy
pomagali w różnorodny sposób, sumiennie pracowali, żeby szkoła rozwijała się i odnosiła
sukcesy,

radzili w trudnych sytuacjach,

otwierali drzwi różnorodnych instytucji,

przekazywali środki finansowe.
Na dobre imię i opinię należy długo pracować, o tym wie każdy uczeń i każdy nauczyciel
zatrudniony w naszej szkole, dlatego w pełni świadomi wytrwale kształtujemy mądrych
i odpowiedzialnych młodych Polaków, o prawidłowym systemie wartości opartym na
filarach takich jak prawda, wiara, szacunek i praca.
W czasie swojego funkcjonowania wielokrotnie podejmowaliśmy różne wyzwania:
wymiany zagraniczne z Niemcami i Danią, umożliwiające naszym uczniom poczuć się
młodymi europejczykami, współpraca ze szkołą ukraińska i węgierską, która pozwoliła
rozwinąć umiejętności komunikacyjne i poznawcze, współpraca z uczelniami wyższymi
Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką, w ranach której nasi uczniowie mają
możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach: wykładach, laboratoriach, warsztatach
i konwersatoriach.
Sukcesy naszych uczniów w różnych olimpiadach, konkursach i zawodach świadczą,
że potrafimy dostrzec i rozwinąć zdolności naszych uczniów, a wyniki egzaminów
maturalnych zarówno punktowe jak i badające przyrost wiedzy i umiejętności wskazują, że
jesteśmy szkołą sukcesu i potrafimy każdy talent, przychodzący

do

naszego liceum

niczym kawałek szlachetnego, ale surowego metalu obrobić i wartość wielką mu nadać.
Dwadzieścia lat to prawie

całe pokolenie. Nasi absolwenci już w tej chwili

przyprowadzają swoje dzieci do szkoły podstawowej, za kilka lat to one zajmą miejsca
swoich rodziców i tak jak oni będą budować relacje i poznawać subtelności i tajniki wiedzy.

Niestety życie pisze różne scenariusze, nie

ze wszystkimi możemy cieszyć się

dzisiejszym świętem, z naszego grona odeszło troje wspaniałych pedagogów: pani
wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Ewa Ruszczyńska, pani Aleksandra
Zastróżna pedagog szkolny i pan Marian Strzelczyk nauczyciel muzyki.
Przedwcześnie z grona naszych absolwenci odeszli Natalia Kołacka, Adam Walczak,
Natalia Kapica, Mateusz Strzelec.

Pozostaną oni jednak w naszych wspomnieniach

i w naszej pamięci, ponieważ wnieśli swój wkład w historię Liceum w Kolumnie.
20 lat istnienia, 946 absolwentów, 17 sesji maturalnych, setki uroczystości, tysiące wzruszeń
– to cegiełki budujące fundamenty naszego liceum.
W tym wspaniałym dniu, który napawa nas dumą i radością, chciałabym przekazać naszym
absolwentom i obecnym uczniom myśl Paulo Coelho
Pielęgnujcie swoje marzenia.
Trzymajcie się swoich ideałów.
Maszerujcie śmiało według muzyki, którą każdy z Was słyszy w swojej
duszy.
Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu.
Gronu Pedagogicznemu Liceum -

osobom, które każdego dnia wypełnia swoją misję

z zapałem i poświęceniem
Najwyższym poziomem umiejętności edukacyjnych, jest sztuka obudzenia
uczniu kreatywności. Nie traćcie zapału i serca dla swoich uczniów.
W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.
Naszym sprzymierzeńcom i przyjaciołom dziękując wsparcie, na które mogliśmy i możemy
liczyć
Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzliwym słowie i przyjaznym geście,
W każdym pomocnym czynie.

Dziękuję.

