II LO na zlocie szkół
12 i 13 czerwca miał miejsce piąty już zlot szkół im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Tym razem
przedstawiciele 24 szkół z całej Polski spotkali się w Katowicach. Gospodarzem było XV Liceum
Ogólnokształcące, które obchodziło dwudziestolecie nadania imienia szkole.
Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zlotu nasze liceum odwiedził wyjątkowy gość - wnuczka
rotmistrza Witolda Pileckiego, pani Dorota Optułowicz - McQuaid. Po raz pierwszy w naszej szkole
gościliśmy osobę tak blisko spokrewnioną z naszym patronem. Podczas spotkania w sali
gimnastycznej uczniowie wysłuchali rozmowy nauczyciela historii, pana Michała Piwońskiego z panią
Optułowicz – McQuaid, była też możliwość zadania pytań i zrobienia pamiątkowego zdjęcia.
Po spotkaniu z naszym gościem udaliśmy się do Katowic na uroczysty obiad, który oficjalnie
rozpoczął zlot szkół. Po południu uczestniczyliśmy w mszy świętej, a następnie w Pałacu Młodzieży
mieliśmy okazję wysłuchać spektaklu słowno-muzycznego „Okruchy pamięci”, poświęconego postaci
patrona. Wszyscy byli pod wrażeniem osób występujących na scenie. Kolejnym punktem programu
było złożenie kwiatów pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Potem w XV LO odbyła się
debata, w której uczniowie zmierzyli się z tematem dotyczącym nowoczesnego patriotyzmu.
Pierwszy dzień zakończył się miłym akcentem, ponieważ uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni
w konkursie poetyckim „Rotmistrz Witold Pilecki - bohater niezłomny”.
Drugi dzień zlotu rozpoczęliśmy od zwiedzania z przewodnikiem stolicy naszego województwa.
Odwiedziliśmy dzielnicę Katowic – Nikiszowiec oraz wiele innych miejsc, które do tej pory mijaliśmy
wielokrotnie, a dopiero teraz poznaliśmy ich historię. W drugim dniu towarzyszył nam prawnuk
rotmistrza, Krzysztof Kosior. Popołudnie natomiast spędziliśmy w Wiśle i Ustroniu. Byliśmy na
skoczni im. Adama Małysza, zainteresowane osoby miały możliwość skorzystania z basenu. Tak
naprawdę dopiero teraz mieliśmy czas w prywatnych rozmowach przedstawicieli poszczególnych
szkół wymienić się doświadczeniami z różnych przedsięwzięć, podejmowanych w związku z
patronem. Późnym wieczorem dotarliśmy bezpiecznie do Mikołowa. Kolejny zlot, dla nas już trzeci,
dobiegł końca. Za rok organizatorem będzie szkoła w Grudziądzu, czeka nas więc o wiele dłuższa
podróż. Mamy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, bo bardzo chcielibyśmy się znów spotkać.
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