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UROCZYSTOŚCI

Okres obejmujący 50 lat istnienia szkoły był dla uczniów, którzy przewinęli się przez jej mury, nie tylko
czasem systematycznego pogłębiania wiedzy i poszerzania zainteresowań, ale także okresem obfitującym
w wydarzenia natury kulturalno-rozrywkowej. Już w pierwszych dniach funkcjonowania obiektu szkolnego
organizowane były uroczystości, które dawały uczniom szansę rozrywki i z pewnością na trwałe utkwiły w ich
pamięci. Można stwierdzić, że szkolne imprezy pozostają obojętne na upływ czasu, dostarczając tym samym
niezapomnianych wrażeń. Niektóre z organizowanych wówczas uroczystości na stałe wpisały się w tradycję naszej
szkoły i jej kalendarz.
Do

takich należą niewątpliwie studniówki, akademie rozpoczynające i kończące dany rok szkolny,

uroczystości związane z obchodami świąt zarówno o charakterze kościelnym, jak i państwowym.
Najbardziej popularną uroczystością , która nie poddaje się upływowi czasu jest niewątpliwie studniówka.
Wydawałoby się, że jest zabawą rutynową, przebiegającą zawsze w identyczny sposób, ale jednak za każdym
razem zadziwia atmosferą i humorem. Dlatego nie sposób pominąć prezentacji

minionych bali

studniówkowych. Studniówka z14 stycznia 1978 r. jak zawsze rozpoczęła się tradycyjnym polonezem tańczonym
przez uczniów, radę pedagogiczną oraz przedstawicieli władz miasta. Nad całością imprezy czuwały: Pani mgr
E. Siuda (IV LE) i Pani mgr K. Krysztofiak (IV LZ). Kolejna studniówka z 3 lutego 1979 r. na sali "zamienionej"
tym razem w tajemnicze dno morza spowodowała, że uczniowie zapomnieli o zbliżającej się "wielkimi krokami"
maturze. Do tańca przygrywał młodzieży i ''ciału" pedagogicznemu zespół wojskowy, który spisał się na medal.
Zd. nr 29 – Studniówka 1979 r.

Wydawałoby się, że bale studniówkowe niczym się nie różnią. Każdy z nich rozpoczyna się uroczystym
polonezem i trwa do białego rana. W miarę upływu czasu zmieniają się pomysły wystroju sali, ubiór, fryzury,
a więc także i atmosfera. Porównanie zdjęć przedstawiających studniówki z lat 70-tych ze studniówkami z lat 90tych XX w. okazuje się bardzo interesujące.
Zgodnie z tradycją, w dniu 18 stycznia 2003 r. odbyła się impreza studniówkowa w dekoracji piekiełka.
Tym razem był to pierwszy w życiu bal klas: IV LO, IV LZ, V LH "a", V LH "b". Atmosfera, jak zawsze
wspaniała, jednak czasy już inne.
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Zd. nr 30 –Studniówka 2003 r.

Kolejne ciekawe imprezy w naszej szkole, to coroczne akademie inaugurujące rozpoczęcie nowego roku
szkolnego.
3 września 1973 r., to jedna z dat uroczystego rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego w naszej szkole. Akademia
odbyła się w kinie "Muza". Dyrektor A. Sroczyński powitał zebraną młodzież oraz zaproszonych gości.
Organizacja szkoły w roku 1973/1974 wyglądała następująco: istniało 8 klas licealnych oraz klasy zawodowe
kształcące w specjalnościach: krawiec-szwacz, sprzedawca, stolarz meblowy, kierunek wielozawodowy. Powołano
wówczas filię naszej szkoły w Gorczynie, o nazwie Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa.

Zd. nr 31 – Rozpoczęcie roku szkolnego – Dom Kultury 1973 r.

1 września 1975 r. w kinie "Muza" odbyła się kolejna akademia inaugurująca nowy rok szkolny naszej placówki.
Rozpoczęło go przemówienie Ministra Oświaty Pana Jerzego Kuberskiego. Potem głos zabrali: przedstawiciel
Kuratorium Okręgu Sieradzkiego oraz Dyrektor szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści złożyli ślubowanie.
W tym samym roku w naszej szkole przystąpiono do budowy nowej sali gimnastycznej, której początki pokazuje
poniższe zdjęcie.

Zd. nr 32 – Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej – 1975 r.
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1 września 1975 r. w szkole utworzono Zespół Szkół Zawodowych w skład, którego weszły klasy licealne:
ekonomiczne i zawodowe, obejmujące 283 osoby oraz klasy zasadnicze skupiające 355 uczniów, z czego
85 uczęszczało do filii szkoły mieszczącej się w Gorczynie.
Na kartach kroniki z roku 1995, napotykamy zapis o kolejnym już w historii szkoły rozpoczęciu roku szkolnego.
Wówczas w naszej szkole uczyło się aż 722 uczniów w 22 oddziałach. Przebieg uroczystości prezentują poniższe
zdjęcia.
Zd. nr 33 – Rozpoczęcie roku szkolnego 1995/96.
Zd. nr 34 – Ślubowanie klas pierwszych – r.szk. 1995/96.

Z roku na rok przeobrażała się szata graficzna naszej szkoły, a w wyniku przemian demograficznych, zmieniała się
także liczba uczniów i klas, lecz nie zmieniał się jej duch, jej powołanie i wartości przekazywane kolejnym
pokoleniom. Warto zatem skupić uwagę na zmianach zachodzących w czasie, bowiem są one źródłem cennych
informacji. W roku 1996/1997 stan uczniów wynosił 715, liczba oddziałów 25. W następnym roku szkolnym liczba
uczniów, a tym samym także klas uległa zmniejszeniu i wynosiła odpowiednio 687 i 23.
Międzynarodowy Dzień Kobiet to popularne święto, które swoimi korzeniami sięga 1910 r. Zostało
ustanowione przez K. Zetkin na zjeździe socjalistek w Kopenhadze. Na terenie naszej szkoły, już w pierwszych
latach jej funkcjonowania, organizowano imprezy, które upamiętniały tę uroczystość. Poniżej kilka zdjęć z
uroczystości Dnia Kobiet.
Zd. nr 35 – Dzień Kobiet – 1976 r.

Zd. nr 36 – Dzień Kobiet – 1984 r.
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Zd. nr 37 – Dzień Kobiet – tak było dawniej. >

Najczęściej miały one formę uroczystej części artystycznej, po której

wręczano kwiaty wszystkim

obecnym na niej paniom.
W dniu 16 stycznia 1974 r. odbył się na terenie naszej szkoły "Bal narodów" zorganizowany przez
harcerzy I Drużyny. Celem uroczystości było zapoznanie się tradycją, kulturą i obyczajowością obcych państw.
Każda klasa zaprezentowała wybrany przez siebie kraj, wykorzystując specjalnie do tego celu przygotowane stroje
i inne rekwizyty. Dzisiaj jej odpowiednikiem jest corocznie organizowany I Dzień Wiosny , który jest

jedną z najbardziej popularnych imprez w naszej szkole, często łączonej z tzw. "chrztem kotów". Warto
przypominać o takich przedsięwzięciach, aby pokazać następnym pokoleniom uczniów, jak fajnie i
kulturalnie można się bawić.
W dniu 21 marca 1996 r. na sali gimnastycznej odbyło się wiele ciekawych konkursów i zabaw
poświęconych tematyce ekologicznej. Jednak najwięcej radości dostarczył wspomniany wcześniej „chrzest”
przeprowadzony na "pierwszakach". Właśnie wtedy starsze roczniki przyjęły do grona społeczności szkolnej
młodsze pokolenie. Tego dnia szkolne korytarze wyglądały szczególnie. Było to zasługą klas pierwszych – patrz
zdjęcie niżej.

Zd. nr 38 – Dzień Ekologii – marzec 1996 r.

Zd. nr 39 – Chrzest pierwszaków – r.szk. 1999/2000.
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Analogiczny charakter miała impreza zorganizowana w roku szkolnym 2002/2003. W ramach obchodu

dnia wiosny uczniowie wszystkich klas przygotowali program artystyczny dotyczący wiedzy na temat krajów Unii
Europejskiej. Aby pobudzić wyobraźnię uczniów i zmotywować ich do pracy, Dyrektor szkoły przygotował
pieniężne nagrody dla trzech najlepiej prezentujących się klas. Jury w składzie: mgr A. Janicka, mgr E. Maląg,
mgr M. Pawlak oraz uczennica P. Gajewska przyznało:
I miejsce klasie IV LE prezentującej Wielką Brytanię
II miejsce klasie I LOM przedstawiającej Grecję
III miejsce klasie III LOM przybliżającej Hiszpanię.

Wysokość nagród pieniężnych wynosiła odpowiednio 200 złotych, 150 złotych i 100 złotych. O tym, że impreza
była udana najlepiej świadczą zamieszczone poniżej zdjęcia.
Zd. nr – 40 – Stoiska na temat UE – r.szk. 2002/2003.

Zd. nr 41 – Klasa IV LE – r.szk. 2002/2003.

Doskonałym przykładem wspaniałych imprez organizowanych w naszej szkole są „Ostatki”. Podczas
organizowanych wtedy

zabaw, uczniowie wykazywali się pomysłowością i doskonałym poczuciem humoru.

Każdego roku na sali gimnastycznej, aż mnożyło się od barwnych kostiumów. Pierwszą imprezą ostatkową, jaką
udało nam się znaleźć w kronikach szkolnych, jest ta z roku 1999.
Zd. nr 42 – Ostatki – r.szk.1999/2000.

29 listopada 2002 r. w naszej szkole odbyły się Andrzejki. Zabawa, zorganizowana prze uczniów, miała
miejsce na sali gimnastycznej, gdzie każda klasa przy odpowiednio zorganizowanych stoiskach wróżyła swoim
kolegom.
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Do wieloletniej tradycji zakorzenionej w naszej szkole należy też akcja honorowego krwiodawstwa. Jedną

z głośniejszych była ta, która odbyła się 4 grudnia 2002 r., pod nazwą „WAMPIRIADA”, zorganizowana przez
Polski Czerwony Krzyż. Młodzież po raz kolejny oddawała krew, która trafiła do osób chorych. Ten iście
szlachetny czyn jest wyrazem solidarności międzyludzkiej i miłości względem bliźniego. Poniżej zamieszczamy
podziękowanie za udział w Wampiriadzie.

Zd. nr 43 – „Wampiriada” – podziękowanie, r.szk. 2002/2003.

14 lutego jest Walentynkowym Dniem Zakochanych obchodzonym niemal na całym świecie. To obyczaj
europejski sięgający średniowiecza, który w drugiej połowie XX w. opanował USA. Walentynki czasami
wywodzone są od Lupercaliów, święta obchodzonego w republikańskim Rzymie 15 lutego . Jednym z elementów
tego święta było wrzucanie przez niezamężne kobiety kartek ze swym imieniem do urny, rozlosowane następnie
wśród kawalerów służyły kojarzeniu par. Pierwsze pisane walentynki miał przekazać więziony w Anglii książę
orleański Karol, pisząc w 1415 r. romantyczny list do żony. W XVII w. upowszechniło się w Europie dołączanie
do liścików drobnych prezentów. W Polsce św. Walenty uważany jest za patrona chorób nerwowych, jest również
patronem Diecezji Przemyskiej. Obecnie święto zakochanych obchodzone 14 lutego (do 1969 r. figuruje
w kalendarzu katolickim) polega na wysłaniu specjalnej kartki pocztowej do osoby, do której nadawca odczuwa
sympatię. W 2003 roku uczniowie naszej szkoli zorganizowali imprezę, która upamiętniła dzień św. Walentego.
Nauczyciele wzięli udział w przygotowanej przez klasę IV LE "Randce w ciemno". Jeden z nauczycieli miał do
wykonania bardzo trudne zadanie - spośród trzech "kandydatek": Pani. mgr E. Maląg, Pani mgr A. Rzepkowskiej
oraz Pani mgr J. Wieczorek musiał wybrać tylko jedną. Wybór padł na Panią J. Wieczorek. Zabawa przebiegała w
sympatycznej atmosferze, co dobrze oddaje poniższe zdjęcie.

Zd. nr 44 – Walentynki 2003.
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W życiu społeczności szkolnej pojawiały się imprezy, których nikt się nie spodziewał. Zdarzało się

bowiem, że gościliśmy wybitne osobowości, bądź uczniowie pragnęli podzielić się nowymi pomysłami . Tego typu
okazje pojawiały się często, np. od 13 do 17 września 1973 r. odbyły się w naszej szkole Dni Gotowości do Alertu
Naczelnika. Pod tą tajemniczą nazwą kryją się dni wzmożonej aktywności harcerzy . W tym czasie obowiązywał
strój organizacyjny. Po zapoznaniu się z rozkazem Naczelnika, co nastąpiło w dniu 15 września, harcerze
przystąpili do wykonania umieszczonych w nim zadań. Uczestnicy zobowiązani byli rozwiązywać krzyżówki,
rebusy oraz realizować czyny społeczne na rzecz ochrony środowiska. 16 września był najbardziej uroczystym
dniem alertu, ponieważ wszystkie drużyny HSPS-u z powiatu łaskiego udały się do pobliskiej jednostki wojskowej,
gdzie po uroczystym powitaniu, miały możliwość zwiedzania jednostki i izby pamięci narodowej mieszczącej się
w Klubie Garnizonowym. Ostatni dzień alertu tj. 17 wrzesień był dniem wysyłania meldunków i sprawozdań z
przebiegu i wykonania zadań alertowych.
18 grudnia 1973 r. odbyło się w naszej szkole Przyrzeczenie Harcerskie. Na uroczystości obecni byli
wszyscy harcerze, szczepowy M. Lorenczak oraz goście honorowi: E. Tomaszewski - członek komendy hufca
i U. Klęk z-ca szczepowego. Po przypomnieniu krótkiej historii,, Harcerstwa Polskiego’’, druhny i druhowie
złożyli przyrzeczenie harcerskie, a następnie odebrali wręczane przez E. Tomaszewskiego krzyże i książeczki.
Uroczystość ta z czasem nabrała cech stałej imprezy szkolnej. Miało to niewątpliwie związek z dalszym rozwojem
harcerstwa na terenie Łasku. W związku z rosnącą liczbą działaczy, wzrostowi ulegała liczba zaprzysiężonych
harcerzy.
12 stycznia 1974 r. w naszej szkole, w sali gimnastycznej przystrojonej na wzór krainy śniegu, odbyła się
zabawa choinkowa. Na imprezę tłumnie przybyli zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i goście z zewnątrz. Do
tańca przygrywał zespół "RE" z Pabianic. Kroniki szkolne donoszą, że była to jedna z lepszych imprez.
11 marca 1974 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zaprzysiężenie harcerek z VI Szczepu HSPS. Swoją
obecnością zaszczyciła uczniów Komendantka Hufca ZHP miasta Łasku dh-phm M. Suska. Wszystkie drużyny
uroczyście ślubowały sumiennie wypełniać obowiązki i patriotyczną postawą wiernie służyć ojczyźnie.
27 listopada 1975 r. był dniem przełomowym w historii naszej szkoły. Uczniowie naszej szkoły otrzymali
do dyspozycji nową salę gimnastyczną. To niebywałe wydarzenie zostało uroczyście upamiętnione. Przygotowano
wspaniałą imprezę, która składała się z dwóch bloków programowych. Pierwszy polegał na wygłoszeniu przez
zaproszonych gości przemówień, drugi zaś na prezentacji pokazów gimnastycznych i wspólnej zabawie.
W imprezie wzięli udział oficjalni goście oraz wszyscy uczniowie i nauczyciele. Wśród zaproszonych byli
przedstawiciele innych szkół oraz firm działających na terenie Łasku. Najciekawszą dla nas częścią programu były
pokazy gimnastyczne w wykonaniu uczennic: J. Grzesiak z kl. I LE i J. Stępień z kl. II LZ. Organizacją części
artystycznej zajęły się uczennice klasy III LE, które zaśpiewały kilka muzycznych przebojów oraz recytowały
piękne wiersze poświęcone tematyce sportowej. A jak zaczynano tę ważną dla wszystkich uczniów naszej szkoły
budowę, widać na poniższym zdjęciu.

Zd. nr 45, – Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej – r.szk. 1975/76.
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29 listopada 1976 r. w szkole odbyło się spotkanie członków "Politykusa" z dziennikarzem "Głosu

Robotniczego" Panem Lucjanem Błachowskim. Spotkanie, które miało miejsce w szkolnej świetlicy zostało
zorganizowane przez opiekunkę klubu, Panią mgr J. Nawarę. Tematem rozmów były warunki gospodarczopolityczne panujące w Portugalii, które zaproszony dziennikarz znał z bezpośrednich obserwacji.
31 marzec 1977 r. był,, Dniem Otwartym’’ dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy stanęli
przed koniecznością dokonania wyboru szkoły średniej. Gościliśmy młodzież ze szkół w Łasku, Łopatek,
Wiewiórczyna, Wygiełzowa, Okupa i Pstrokonia. W programie przewidziano pokaz pisania na maszynie,
prezentację filmu pt. "Organizacja stanowiska roboczego". Przybyli goście mieli możliwość zapoznania się
z profilami kształcenia w naszej szkole. Inicjatorem dnia zorganizowanego pod hasłem "Witamy młodych
ekonomistów" była Komisja Przedmiotów Zawodowych w składzie: mgr I. Słonicka, mgr B.Adamczewska oraz
mgr J.Nawara.
25 października 1978 r. uczniowie klasy IV LE zorganizowali wesołe przedstawienie. Uczniowski kabaret
nazywał się „PASZOŁ-SZOŁ” Impreza została przeprowadzona w ramach akcji "KLASA SZKOLE", a jej
charakter oddają zamieszczone fotografie.

Zd. nr 46, 47 – Kabaret „Paszoł Szoł”, J. Grzesiak w roli Jagny Borynowej – r. 1978; akordeonista W. Dana.

Dnia 16 września 1995 r. w Zespole Szkół Zawodowych odbyła się Sesja Katechetyczna dla wszystkich
uczących religii z dekanatów w Łasku, Widawie, Zelowie, Karsznicach i Szczercowie. W obradach brali udział
m.in. Ks. Bp. Bogdan Bejze oraz Pani Kurator Jadwiga Kałużewska, a także przewodniczący referatu
Katechetycznego przy Kurii Archidiecezjalnej w Łodzi Ks. Józef Fijałkowski. Zebranych, w liczbie 100 osób,
przywitał Dyrektor szkoły Pan Włodzimierz Nowicki. Uczestnicy wysłuchali dwóch referatów, tj. "Modlitwa
w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego" oraz "Przesłanie encykliki Evangelicum Vitae”
Przebieg uroczystości obrazują zdjęcia.
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Zd. nr 48, 49 – Sesja katechetyczna dla wszystkich uczących religii z dekanatów: łaskiego, widawskiego,

zelowskiego,

karsznickiego i szczercowskiego – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Łasku, 1995 r.

W dniu 29 października 2002 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole wspaniałą poetkę Panią Lilianę
Latus. Poetka mieszka i pracuje w Zduńskiej Woli, gdzie oprócz poezji, zajmuję się także nauczaniem języka
angielskiego w jednej z tamtejszych szkół. Z bogatej twórczości na uwagę zasługują następujące zbiory poezji:
"List ", "Siódme morze niepokoju", "Zapach dotyku". W spotkaniu, którego tematem była twórczość poetki i jej
droga do kariery, wzięła udział liczna grupa młodzieży. Przebieg uroczystości prezentuje poniższe zdjęcie.
Zd. nr 50 – Spotkanie z poetką Panią Lilią Latus – 2002 r.

15 grudnia 2002 r. na terenie naszej szkoły odbyły się pierwsze w historii szkoły demokratyczne wybory
do Samorządu Szkolnego. Każda klasa przedstawiła swojego kandydata. Przez okres jednego tygodnia trwała
ożywiona akcja propagandowa, której celem było oczywiście zdobycie jak największej liczby zwolenników.
Ostatecznie społeczność uczniowska wybrała samorząd w następującym składzie: I. Krawczyk - przewodnicząca,
K. Cichorska - zastępca oraz A. Kazimierczak i K. Starzyńska - skarbnicy szkolni. Funkcję sekretarza objęła
J. Dobroszek.
Co roku, grono najzdolniejszych uczniów szkół średnich uzyskuje wyróżnienie w postaci Stypendium
Prezesa Rady Ministrów. W 2002 r. czworo uczniów naszej szkoły otrzymało to szczególne wyróżnienie. Należeli
do niego: K. Kopala z klasy IV LE, M. Kubiak z IV LZ, U. Stępień z klasy IV LH oraz M. Błoński z IV LO. W
tym roku uroczystość wręczenia dyplomów dla uczniów z regionu sieradzkiego odbyła się na terenie naszej szkoły.
Wśród honorowych gości był Kurator Oświaty Łódzkiej. Przebieg uroczystości prezentuje poniższe zdjęcie.
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Zd. nr 51 – Stypendyści – zdjęcie zbiorcze r. szk. 2002/2003.

Poza uroczystościami, które organizowano na terenie naszej szkoły, na uwagę zasługują także imprezy
zewnętrzne, w których nasza młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem. W dniu 24 września 1977 r. miały
miejsce uroczyste obchody 555- lecia istnienia miasta Łasku. Przygotowaniem tej uroczystości zajęli się wszyscy
mieszkańcy miasta. Na ulicach rozwieszano flagi, plakaty i różnorodne hasła. Uczniowie miejscowych szkół
przygotowali barwny pochód składający się z przedstawicieli XV-wiecznej Polski, na czele którego stał Władysław
Jagiellończyk , władca który w 1442 r. nadał Łaskowi prawa miejskie. W kolorowej żakinadzie podążającej
ulicami miasta

przemaszerowali także uczniowie naszej

szkoły.

Zd. nr 52, 53, 54 – Obchody 555-lecia miasta Łask – 1977 r.

Po przemarszu korowodu w klubie garnizonowym odbyła się uroczysta akademia zorganizowana przez
Komitet Organizacyjny Obchodów 555-lecia Miasta Łasku, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego
w Sieradzu. Na akademię przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele firm i szkół. Uroczystość rozpoczęła się
odczytaniem przez prof. Baranowskiego krótkiego referatu poświęconego historii miasta oraz wręczeniem
pamiątkowych medali i odznaczeń.
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Następnego dnia, tj. 25 września na stadionie międzyszkolnym odbył się występ zespołów ludowych

z Dobronia i Sędziejowic. W tym dniu rozdano nagrody osobom zasłużonym dla miasta. Nagrodę otrzymał także
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Łasku. Panującą atmosferę najlepiej oddają umieszczone poniżej zdjęcia.

Zd. nr 55, 56 – Rocznica 555-lecia miasta Łask.

W dniach od 28 lipca do 6 sierpnia 1979 r. zorganizowano spotkanie osób "najlepszych spośród
najlepszych", tj. Festiwal Młodzieży w Hawanie.
Tego typu wyróżnienie spotkało profesora naszej szkoły Pana M. Lorenczaka, który nauczał matematyki,
a poza tym pełnił funkcję komendanta szczepu harcerskiego w Łasku. Wyróżnienie, które przyznano
nauczycielowi było miłą niespodzianką i powodem do dumy dla całej szkoły.

Zd. nr 57 – Festiwal Młodzieży Studenckiej w Hawanie – 1979 r.

"DAJEMY

INNYM

TO,

CO

MAMY

NAJCENNIEJSZEGO",

tak

brzmi

naczelne

hasło

najpopularniejszej i zarazem jednej z najskuteczniejszych organizacji charytatywnych działającej na terenie całego
kraju - Polskiego Czerwonego Krzyża. Ta prężnie funkcjonująca organizacja ma swoją placówkę także w Łasku.
Jej wolontariuszami są uczniowie i profesorowie naszej szkoły. Historia szkoły dowodzi, że udział uczniów w
pracach podejmowanych przez PCK przynosił obfite efekty. Faktem jest, że już w pierwszych latach istnienia
szkoły, uczniowie zasilali szeregi wolontariuszy. Pierwsze wzmianki o udziale uczniów w pracach PCK pochodzą
z lat 70-tych XX wieku.
11/16/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łasku im. gen. Władysława Andersa
W roku 1999 obchodzono 80-lecie istnienia PCK. "Obchodzony jubileusz miał wspaniałą oprawę. 10 maja 1999 r.

o godz.1200 spod łaskiego Domu Kultury ulicami miasta ruszyli uczestnicy Biegu Czerwonokrzyskiego.
Poprowadził ich, na zabytkowym motocyklu Pan Paweł Szumowski. Na boisku Szkoły Podstawowej nr 2
zawodowi strażacy pokazali sprawną akcję ratowania ofiar wypadku drogowego zakleszczonych w samochodzie."
Taki opis uroczystości odnajdziemy w Dzienniku Łódzkim z dnia 11maja 1999 r. Nad przebiegiem imprezy
czuwała Pani J.Cyganek, pełniąca funkcję prezesa łaskiego oddziału PCK. Pani J. Cyganek jest jednocześnie
nauczycielką wychowania fizycznego w naszej szkole. Jej działalność jest dla nas źródłem satysfakcji i dumy. To
właśnie Pani mgr J. Cyganek organizowała w Łasku coroczną „Wampiriadę” dla potrzebujących. Warto podkreślić,
że honorowymi dawcami krwi byli uczniowie naszej szkoły. Panującą atmosferę najlepiej oddają umieszczone
zdjęcia.
Zd. nr 58, 59 – Obchody 80-lecia PCK – 1999 r.

W dniu 5 maja 2003 r. roku zawitał do naszego miasta premier Leszek Miller. Gościa przywitano w łaskim
Domu Kultury. W uroczystości wzięła także udział delegacja naszej szkoły. Zorganizowana impreza została
w całości poświęcona problematyce Unii Europejskiej. Uroczystość obrazują niżej zamieszczone fotografie.
Zd. nr 60, 61, 62 –Spotkanie delegacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łasku z Panem Premierem Leszkiem
Milerem w Domu Kultury w Łasku – 2003 r.
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Nie wszystkie uroczystości , w których przyszło brać udział naszym uczniom miały jednak radosny
wydźwięk.
W dniu 25 marca 1975 r. w wieku 62 lat zmarł wybitny pedagog Ryszard Wojciechowski. Pogrzeb odbył się dwa
dni później w Pabianicach. W uroczystości brali udział uczniowie i profesorowie naszej szkoły. W dniu

17 kwietnia 1999 r. zmarła Pani Irena Słonicka, wieloletnia nauczycielka naszej szkoły. Karierę
zawodową rozpoczęła w 1964 r. Większość czasu poświęcała pracy i wychowaniu młodego pokolenia.
Swoją postawą Pani profesor zaszczepiła w uczniach zainteresowanie naukami ekonomicznymi.
Poprzez okazywaną wyrozumiałość, połączoną z wymaganiami i systematycznością, Pani Słonicka
rozwijała w uczniach poczucie obowiązku. Śmierć profesorów była dla wszystkich bolesnym wydarzeniem,
które na stałe utkwiło w pamięci.

UDZIAŁ SZKOŁY W IMPREZACH PROMOCYJNYCH
Wiosenne Targi Przedsiębiorczości, Dni Otwarte Szkoły, Jarmark Europejski.
W dniach 19-20 kwietnia 2002 r. odbył się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Łasku I Wiosenny
Kiermasz Przedsiębiorczości. Kiermasz ten miał na celu prezentację firm, które od lat funkcjonują w regionie
łaskim oraz ukazanie ich dotychczasowego dorobku. Przedstawiciele firm udzielali informacji wszystkim klientom,
którzy byli zainteresowani ofertą danego przedsiębiorstwa. Młodzież biorąca udział w Targach, która nie miała
jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość, mogła zobaczyć, jak działają różne firmy z naszego regionu.
Na kiermasz zaproszono:
-

firmy i instytucje (pracodawców) mające swoje siedziby w Łasku;

-

firmy, które w przyszłości chciałyby zainwestować swój kapitał właśnie na ziemi łaskiej;

-

szkoły średnie z regionu łaskiego oraz uczelnie wyższe;

-

osoby, które promowały małe przedsiębiorstwa.

Patronat nad Wiosennymi Targami Przedsiębiorczości objęło Starostwo Powiatu Łaskiego. Zorganizowania
Targów podjęło się Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łaskiej, Łaskie Towarzystwo Gospodarcze, Powiatowy Urząd
Pracy w Łasku, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku. Wiadomości z przebiegu targów można było
przeczytać w prasie i obejrzeć w telewizji.
W dniach 25-26 kwietnia 2003 r. odbył się na terenie naszej szkoły II Wiosenny Kiermasz
Przedsiębiorczości. Poza przedstawicielami władz, gościliśmy delegacje firm i ośrodków szkoleniowych
z regionu. Kiermasz został zorganizowany głównie z myślą o gimnazjalistach. Interesanci poznawali tradycję
i osiągnięcia naukowe wystawiających się szkół średnich:
Zespołu Szkół Rolniczych z Sędziejowic
Zespołu Szkół Ogrodniczych z Ostrowa
Liceum Ogólnokształcącego z Łasku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr z Łasku.

Naszą szkołę w ramach pracy dyplomowej prezentowały uczennice klasy V LH. W drugim dniu imprezy
gościliśmy wiceministra rolnictwa. Mieszkańcy Łasku mieli także możliwość uzyskania informacji o Unii
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Europejskiej przekazywanych w namiotach usytuowanych przed obiektem szkoły. Unii Europejskiej poświęcone

były także występy przygotowane przez uczniów szkół podstawowych z Kolumny, Wiewiórczyna, Teodorów
i Łasku. Młodzież naszej szkoły przygotowała wystawę przybliżającą tradycje i kulturę krajów Unii.
W uroczystości czynny udział wzięli również przedstawiciele Straży Pożarnej w Łasku, którzy zademonstrowali
przebieg akcji ratunkowej. Organizatorzy imprezy zafundowali gościom ciepłą i smaczną grochówkę. Uroczystość
cieszyła się dużym zainteresowaniem ,przyciągnęła też wielu interesantów. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że
odwiedzili nas przedstawiciele mediów.
Targi uświetniły stanowiska m.in. takich instytucji, jak:
-

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku,

-

Bank Spółdzielczy w Poddębicach,

-

Ochotnicze Hufce Pracy

-

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łaskiej,

-

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku,

-

Piekarnictwo z Okupu Małego,

-

Zakłady Budowlane,

-

Zakłady Wędliniarskie,

-

ŚDS w Łasku(Warsztaty terapii zajęciowej).

Drugi Dzień poświęcony został Unii Europejskiej. W związku z tym nazwany został Jarmarkiem Europejskim. Ten
dzień miał głównie na celu przybliżenie młodzieży i wszystkim zainteresowanym, jak ważne jest nasze wejście do
Unii Europejskiej. Informacje udzielane na wielu stanowiskach dotyczyły nie tylko referendum, ale również zmian,
jakie czekają nas po wejściu do Unii. Każdy miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej
i mógł sobie wyrobić własne zdanie na temat wejścia Polski w jej struktury.

Częściowe odzwierciedlenie

przebiegu uroczystości znajdziemy na umieszczonych niżej fotografiach.

Zd. nr 63, 64 – Wiosenny Kiermasz Przedsiębiorczości, Jarmark Europejski – 2003 r.

W dniach 23-24 kwietnia 2004 r. odbył się III Wiosenny Kiermasz Przedsiębiorczości – był czasem Dni
Otwartych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku. Podobnie, jak w poprzednich dwóch latach,
nasza szkoła była gospodarzem i jednym z organizatorów tej imprezy. 23 kwietnia był pierwszym dniem
III Wiosennego Kiermaszu, który został zorganizowany w celu prezentacji firm z naszego regionu. Wszystkim
chętnym odwiedzającym targi zostały udzielone szczegółowe informacje dotyczące doradztwa i pośrednictwa
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pracy. Młodzi ludzie zastanawiający się nad swoim przyszłym zawodem, mogli zaczerpnąć wiele istotnych

informacji z różnych branż. Podobnie, jak na dwóch poprzednich Kiermaszach, tak i na trzecim gościliśmy m.in.:
- firmy i instytucje (pracodawców), które mają swoje siedziby na terenie powiatu łaskiego,
- firmy zainteresowane inwestowaniem na Ziemi Łaskiej,
- instytucje szkolące i doradcze,
- jednostki promujące małą przedsiębiorczość
- szkoły średnie z regionu łaskiego oraz uczelnie wyższe.

Patronat nad Wiosennym Kiermaszem Przedsiębiorczości objęło po raz kolejny Starostwo Powiatu Łaskiego,
natomiast organizatorami byli: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łaskiej, Łaskie Towarzystwo Gospodarcze,
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.
Otwarcie III Wiosennego Kiermaszu Przedsiębiorczości zostało zainaugurowane przemową Dyrektora szkoły Pana
W. Nowickiego. Glos zabrali również honorowi goście.
Targi uświetniły stanowiska m.in. takich instytucji, jak:
- BSD Sp. zoo Łask,
- ATW „ PRODUCTS” Irena Jóźwiak - Chechło,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku,
- OPH- centrum Edukacji i Pracy w Sieradzu
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Łasku,
- Cech Rzemiosł Różnych w Łasku,
- Piekarnia „PIOTRKOWSCY” Okup Mały,
- „INTEGRAF” Łask
- Przedsiębiorstwo Handlowe T. Nawara
- PTTK o/Łask- Kronika Ziemi Łaskiej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „ATENA” W Łasku,
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach,
- PPH „AKLMA” Aleksander Krawczyk - Sędziejowice,
- Hurtownia Artykułów Biurowych „ ARKA” S. i A. Szadkowscy
- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łaskiej,
- Firma „ Oriflame”- dystrybutor kosmetyków.

Czas odbywającego się Kiermaszu, to okres Dni Otwartych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.
Uczniowie naszej szkoły oprowadzali zainteresowanych gości, udzielali im wszelkich informacji dotyczących
warunków przyjęcia, jak i nauki. Najwięcej informacji można było uzyskać przy stanowisku, które zostało przez
nas przygotowane w ramach promocji szkoły.
Gimnazjaliści mogli uzyskać informacje dotyczące innych szkół, które również przygotowały swoje stanowiska.
Były to:
- Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie,
- Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku,
- Liceum Ogólnokształcące w Kolumnie,
-

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
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Zd. nr 65, 66, 67, 68, 69, 70 – III Wiosenny Kiermasz Przedsiębiorczości – 2004 r.
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