Święto Szkoły
Refleksja, duma, wzruszenie. Tak w największym skrócie opisać można to, co pozostawiła w naszych sercach
uroczystość Święta Szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. W tym roku obchody przyjęły szczególną formę
ze względu na przypadające w 2017 r. 125-lecie szkoły oraz 200-setną rocznicę śmierci Naczelnika (międzynarodowy
Rok Tadeusza Kościuszki). 23 marca 2017 r., w reprezentacyjnej sali kina Kijów zgromadziła się cała społeczność
szkoły – dyrekcja, grono pedagogiczne, przedstawiciele rodziców oraz uczniowie. Wydarzenie swoją obecnością
uświetnili zaproszeni Goście: Pan Dariusz Domajewski, z-ca dyrektora Wydziału Edukacji UMK, Pani Elżbieta Pałka,
przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prof. PK dr hab. Inż. Jerzy Zając, prorektor ds. kształcenia
Politechniki Krakowskiej. Obecni byli także członkowie Komitetu Honorowego Obchodów Roku Tadeusza Kościuszki
w IV LO: Pan Marek Pęk, Senator RP, Pan Leszek Cierpiałowski, dyrektor biura Komitetu Kopca Kościuszki, Pan
Tomasz Otrębski, prezes Fundacji im. T. Kościuszki w Krakowie, Pan Jacek Bednarz, przewodniczący Rady Dzielnicy
XIII, Pani Elżbieta Szaban, wieloletni dyrektor IV LO. Zaproszenie na naszą uroczystość przyjęli także przedstawiciele
krakowskich uczelni wyższych, środowisk kościuszkowskich, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz absolwenci
szkoły.
Gościem specjalnym a zarazem współtwórcą uroczystości była Pani Barbara Wachowicz, autorka biografii słynnych
Polaków, wybitna znawczyni biografii Kościuszki, autorka wielu publikacji i wystaw a równocześnie wielka
przyjaciółka naszej szkoły.
Centralną postacią uroczystości i jej głównym bohaterem był jednakże Patron Czwórki, Tadeusz Kościuszko. To
na jego cześć Święto Szkoły organizowane jest zawsze w okolicy 24 marca, czyli daty związanej z upamiętnieniem
rozpoczynającej Insurekcję przysięgi Kościuszki na Rynku Głównym w Krakowie.
Pierwszą część wydarzenia stanowiła wyjątkowa ceremonia udekorowania sztandaru szkoły dwoma odznaczeniami:
medalem imienia Tadeusza Kościuszki przyznanym przez Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii oraz medalem
In memoriam Tadeusz Kościuszko, przyznanym przez zarząd Fundacji im. T. Kościuszki w Krakowie.
Tym drugim medalem uhonorowana została także pani Barbara Wachowicz. To właśnie ona – z pomocą
prof. Aleksandry Tyrańskiej – przygotowała dla wszystkich zgromadzonych widowisko o Zwycięzcy spod Racławic
zatytułowane „Łączmy serca…”. Na scenie pojawili się uczniowie naszej szkoły: Krystian Górka jako Naczelnik
Kościuszko, Zuzanna Sulich jako Ludwika z Sosnowieckich Lubomirska, Emilia Brożek jako chorążanka Teklusia oraz
jako kosynierzy – Marek Jachym, Mikołaj Kuc, Bartosz Maź, Kacper Nowosielecki. Pieśni wykonywał chór szkolny
Jaszczwóry, pod kierownictwem prof. Doroty Kondraciuk. Uczniowie włączyli się także aktywnie w techniczną
organizację spektaklu współtworząc oprawę muzyczną i prezentację ikonograficzną. Autorem i reżyserem spektaklu
była Pani Barbara Wachowicz, która wcieliła się w narratora widowiska. Spektakl ten, przybliżający bardziej „ludzkie”
i romantyczne oblicze Patrona, z pewnością na długo zapisze się w naszej pamięci i pozostanie w sercach, których
osiągnięta dzięki niemu łączność utrwaliła wspólną tożsamość społeczności naszego liceum.
Święto Szkoły stanowiło ważny punkt w realizacji dużego projektu edukacyjnego „Wokół Tadeusza Kościuszki –
Patrona Szkoły” związanego ze wspomnianymi wcześniej rocznicami. W ramach projektu uczniowie naszego liceum
wzięli udział w wielu edukacyjnych działaniach dotyczących osoby Naczelnika, m.in. w kilku konkursach. Po spektaklu
na scenę kina Kijów zaproszeni zostali laureaci konkursu wiedzy „Tadeusz Kościuszko – bohater Dwóch Narodów”
(Kinga Malinowska, Jacek Erb, Piotr Gąsior, Łucja Sosin, Kamil Marciniak), konkursu translatorskiego polegającego
na przekładzie listu Thomasa Jeffersona do Kościuszki (Stanisław Górski, Jan Pierzchała, Jakub Bartosiewicz) oraz
konkursu literackiego „List do Tadeusza Kościuszki” (Aleksandra Golonka, Bazyli Bednarz, Gabriela Kotarba, Kamila
Pawłowicz, Mariola Strózik). Uczniowie wyróżnieni w tym ostatnim konkursie odczytali fragmenty swoich prac. Ich
słowa skierowane do Patrona szkoły były swoistym głosem młodego pokolenia wspólnoty krakowskich
Kościuszkowców.

