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Rok 2019 z pewnością dla naszego Liceum
przejdzie do historii. Po wielomiesięcznych
przygotowaniach, w piątek 31 maja wspólnie
obchodziliśmy ćwierć wieku naszej szkoły. Na
tak ważną galę przybyli absolwenci,
nauczyciele oraz przedstawiciele opolskich
szkół i Urzędu Miasta. Jubileusz obchodzono w
szkolnej auli.



Otwarcie tej wyjątkowej imprezy
poprzedziło wprowadzenie sztandaru szkoły
i wspólne odśpiewanie hymnów Polski oraz
Europy. Następnie uczniowie klas I i II za
pomocą instalacji z cegieł przedstawili
historię szkoły, co oficjalnie rozpoczęło
obchody.

Pan Dyrektor Dariusz Domański przywitał
wszystkich zebranych. W swoim
przemówieniu opowiedział o swoich
początkach, jak trafił do "Szóstki''.
Przypomniał też pełną humoru historię
pewnej uczennicy, która zawsze wychodząc
z lekcji mówiła: “Dziękuję i do widzenia”.

Po wystąpieniu dyrektora głos zabrali
przedstawiciele innych opolskich szkół i
członkowie opolskiej oświaty. 

Następnie odbyła się część artystyczną. W
jej trakcie zaprezentowali się nasi
absolwenci. Pierwsze wystąpiły dwie byłe
licealistki: Monika Grzesik i Aleksandra Lach.
Dziewczyny zaprezentowały ciekawy taniec.



Kolejnych wrażeń dostarczyli nam chłopcy z
Streetworkout Ozimek. Opiekunem jest nasz
absolwent z 2016 roku - Rafał Jurczyński.

Mogliśmy również podziwiać Taniec Ludowy w
wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca, w którym
prezentowały się nasze Absolwentki z 2019
roku - Patrycja Safarian oraz Natalia
Pancylejko ze swoimi partnerami.

Na koniec wystąpił Saksofonista Łukasz
Ludwikowski.

Pani Urszula Botor przedstawiła sylwetki
wszystkich dyrektorów.

Głos zabrała również absolwentka z 2017 rok -
Wiktoria Radecka. W krótkim wystąpieniu
podziękowała nauczycielom, za czas spędzony
w szkole i przygotowanie do dalszej nauki na
Uniwersytecie. Wyrazy wdzięczności
skierowała też do absolwentów, którzy wzięli
udział w jej autorskim jubileuszowym
projekcie- ''Wywiady z Absolwentami''.



W imieniu uczniów Wiktoria Hołowacz
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
skierowała słowa wdzięczności w stronę
obecnych na auli nauczycieli.

Po wszystkich występach i przemówieniach
przyszedł czas na poczęstunek i oglądanie
kronik. Wszystkim Absolwentom i
Nauczycielom towarzyszyło radość i
wzruszenie ze wspólnego spotkania po latach.
























