25 lat LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego
świętowaliśmy dwa dni i niektórym było mało…
Obchody XXV-lecia Witkacego rozpoczęliśmy mszą świętą 16 października 2015 roku w Kościele
pw. św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej, na której zostały poświęcone sztandary LXIV LO i Gimnazjum nr
54 ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz p. Krzysztofa Buglę. Msza zgromadziła wielu uczniów
i nauczycieli, chór śpiewał przepięknie. Poczty sztandarowe miały przetrenowany każdy ruch doskonale.
Dziękowaliśmy za 25 dobrych lat, prosząc jednocześnie o wsparcie naszych działań w następnych.
Modliliśmy się za całą naszą społeczność szkolną oraz za tych nauczycieli i uczniów, którzy już odeszli
do Domu Pana.
Główna uroczystość w szkole zaczęła się ok. 10.30. Miała charakter witkacowski. Było wzniośle,
jednak bez wielkiego zadęcia. Uświetnili ją występami uczniowie oraz dwaj absolwenci - Antoni Gustowski
i Andrzej Dembowski (zdobywcy wielu nagród dla autorów i wykonawców ballad oraz piosenek m.in.
głównej nagrody na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Artystycznej ). Dekoracja auli, korytarzy i całej
Szkoły była wyjątkowa, bo i taka była okazja! Po uroczystości było zwiedzanie Szkoły oraz poczęstunek dla
wszystkich przybyłych, na który zaprosiła p. dyrektor Beata Zdanowicz, czyli ja. Uczniowie dali mi znać,
że był wypasiony. Tego samego dnia o 19.00 spotkaliśmy się ponownie. Tym razem na spektaklu pt.
KRUM Hanocha Levina w wykonaniu uczniów LXIV LO i w reżyserii p. Jacka Stachowicza.
Przedstawienie było ucztą dla duszy. Z N A K O M I T E !!! Przybyło wielu uczniów, rodziców, absolwentów
i nauczycieli, że niestety ci, którzy się spóźnili, nie mieli szansy wejść na aulę.
17 października 2015 r. był zarezerwowany dla absolwentów. Przygotowaliśmy koncert nauczycieli
(zagrali na bumbumrurkach), uczniów i absolwentów. Koncert był ... no znowu muszę powtórzyć ...
CUDNY, ZNAKOMITY, WYJĄTKOWY. Wisienką na torcie (który zamówiłam i mam nadzieje, że każdy
z obecnych miał okazję spróbować) był teledysk nauczyciela j. angielskiego p. Pawła Plocha (który już
krąży w internecie (Paweł Ploch – Song o Witkacu).
Absolwenci otrzymali Księgę Pamiątkową w wersji elektronicznej przygotowaną z okazji 25-lecia
LXIV LO oraz pamiątkowe długopisy. Absolwentów przybyło bardzo dużo – miały miejsce liczne
niekończące się rozmowy, wspomnienia. Dawni uczniowie zwiedzali szkołę, oglądali z zaciekawieniem
nową/starą (oddana do użytku w 2009 roku) salę gimnastyczną, odwiedzali swoje sale lekcyjne.
Wielokrotnie usłyszałam od nich, że widać, że szkoła KWITNIE. Rodzice naszych byłych uczniów, którzy
z nami współpracowali np. w Radzie Rodziców również przybyli licznie i często wyrażali swój zachwyt.
Dziękowali za wspaniały koncert oraz poczęstunek, który przygotowali uczniowie klas pierwszych dzięki
wsparciu Rady Rodziców LXIV LO.
Dziękuję wszystkim gościom, którzy przyjęli zaproszenia i zaszczycili nas swoją obecnością:
p. Jolancie Lipszyc – matce założycielce LXIV LO, wicematce – p. Małgorzacie Brudzyńskiej,
p. Burmistrzowi Michałowi Jakubowskiemu, Dyrektorom Towarzystwa Szkół Twórczych, Dyrektorom
naszych żoliborskich placówek oświatowych, byłym nauczycielom i absolwentom.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, którzy poświecili swój czas, angażując swoje i uczniów siły, aby wszystko
dopiąć na ostatni guzik. Według mnie naprawdę nieźle to wszystko wymyśliliśmy i zorganizowaliśmy.
DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ !!! I życzę niezapomnianych wspomnień.
Beata Zdanowicz
Dyrektor ZS nr 54
(Gimnazjum nr 54 im. A.K. ks Czartoryskiego i LXIV LO im. S. I. Witkiewicza)

