150-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUROWICACH
9 maja 2014 roku był dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach
dniem wyjątkowym. Obchodziliśmy jubileusz 150-lecia jej powstania.

Pierwszym punktem uroczystości była msza św. w kościele
parafialnym koncelebrowana przez księdza doktora Jarosława
Patera –przewodniczącego Wydziału Katechetycznego Kurii
Metropolii Łódzkiej, proboszcza ks. Tadeusza Nosala oraz
proboszcza z parafii w Woli Rakowej –ks. Witolda Bojo. W homilii
ks. Pater powoływał się na słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane
w Łowiczu w 1999 roku do nauczycieli i wychowawców. Podkreślał
jak ważna jest właściwa atmosfera, sprzyjająca pogłębianiu wiedzy,
rozwijaniu talentów, kształtowaniu charakteru młodego człowieka.

Po mszy św. głos zabrali emerytowani nauczyciele: p. Marek Orlicz, który odczytał napisany
przez siebie wiersz pt. „Na jubileusz 150-lecia”oraz p. Wiesława Promińska, która
podkreśliła, że jest dumna z tego powodu, iż mogła pracować w takiej wspaniałej szkole.
Następnie wszyscy udali się na halę sportową. Po wejściu pocztów
sztandarowych i odśpiewaniu hymnu szkolnego p. Dyrektor
Marzenna Opoka-Szewc powitała gości: radną powiatu, władze
gminy Brójce, dyrektorów sąsiednich szkół, księży, dyrektor GOKu, kierownik ZOZ-u , prezesa BS-u w Andrespolu, radnych ,
sołtysów, emerytowanych pracowników szkoły, rodziców, uczniów
i przyjaciół naszej szkoły. Potem nawiązała do zapisów z kronik
szkolnych. Opowiadała o konkretnych osobach (uczniach,
nauczycielach, pracownikach szkoły), które wpisały się w historię
kurowickiej podstawówki. Dziękowała im i wręczała symboliczną
różę oraz pamiątkowy dyplom. Głos zabrali też goście, m.in. Wójt
Gminy Brójce- p. Władysław Glubowski.

Nadszedł czas na część artystyczną. Grupka
uczniów postanowiła iść na wagary, a przy okazji
zdobyć informacje nt. 150-letniej historii szkoły.
Podczas wędrówki znaleźli tajemniczą skrzynię, w
której mieszkał leciwy duszek-kurowiaczek.
Przypomniał najważniejsze wydarzenia: powstanie,
przebudowę, trudne i tragiczne chwile II wojny
światowej oraz czasy powojenne. W podziękowaniu

za tę garść cennych informacji dzieci zaproponowały bajkowy spektakl. Bohaterom różnych
opowieści pomieszały się losy. Ich perypetie rozbawiały do łez. Tańczyły też przedszkolaki ze
swą panią oraz śpiewał chór szkolny, a dzieci z klas I-III składały życzenia „sędziwej”
jubilatce. Na uwagę zasługiwała też barwna, bajkowa dekoracja przygotowana przez uczniów
i nauczycieli. Gromkie brawa świadczyły o tym, że bogaty program podobał się.
Kolejnym punktem programu była wystawa kronik
szkolnych, absolwentów, osiągnięć sportowych,
szkoły dawniej i dziś, prac plastycznych o orle
białym. Pochwaliliśmy się też zbiorem starych
sprzętów i narzędzi, których używali nasi przodkowie,
a które my chcemy ocalić od zapomnienia. Zaś
prezentacja multimedialna przedstawiała bogatą
historię szkoły w pigułce.
Mamy nadzieję, że pamiątkowe tarcze szkolne i chwile spędzone w murach naszej sędziwej
jubilatki na długo pozostaną w pamięci. Zaś hasło wystawy: „Tylko pod orłem, tylko pod tym
znakiem Polska jest Polską a Polak Polakiem” będzie nam przyświecało w dalszej pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
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