Dzień Jubileuszu 85 – lecia Gimnazjum i Liceum - 15 czerwca 2012 roku zapisał się w pamięci społeczności
szkolnej w sposób szczególny. Zostaliśmy zaszczyceni przybyciem Absolwentów Szkoły, także
najstarszego Absolwenta, Starosty powiatu kartuskiego, przedstawicieli kuratorium, władz
gminnych i miejskich, delegacji innych szkół oraz zaproszonych gości. Nauczyciele, którzy są na
emeryturze otrzymali pamiątkowe odznaczenia z rąk przedstawiciela Towarzystwa Miłośników
Kartuz, pana Leona Brylowskiego. Wystąpienia zaproszonych gości i
pani Dyrektor
uświadomiły nam znaczenie naszej szkoły jako placówki oświatowej, dla regionu Kaszub
i powiatu kartuskiego. Wielu absolwentów na bazie zdobytej w murach tej szkoły wiedzy
i rozwijanych zainteresowań, ukończyło studia, pracuje, przyczyniając się do rozwoju regionu, kraju i państwa.
Wypowiedziano wiele ciepłych słów pod adresem
dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły. Szczególnym
sentymentem wszyscy darzą Ś.P. Teodora Elasa,
który pełen optymizmu i życzliwości dla uczniów
i bliźnich, ratował z opresji niejednego szkolnego
urwisa.
Uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawców
i opiekunów starannie przygotowali oprawę tego dnia.
Wystrój szkolny – to plakaty, fotografie dawne
i aktualne, kroniki szkolne, kwiaty zebrane specjalnie
na ten dzień. Uroczystą Akademię z okazji Jubileuszu
przygotował zespół uczniów pod kierunkiem
Mirosława Lange. W programie Akademii znalazły
się recytacje, utwory muzyczne oraz występy
taneczne. Słuchając piosenek
- przebojów dla
poszczególnych okresów historycznych, uczestnicy
zjazdu brali udział w poszczególnych etapach historii
Szkoły.
W Kolegiacie pw. WNMP i w sali gimnastycznej, a potem w salach lekcyjnych spotkało się kilka pokoleń,
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Szkoła jest wielopokoleniowa, a więc zebrali się uczniowie - dziadkowie,
rodzice, wnuki, a dla niektórych prawnuki. Każde pokolenie przyniosło swoje wrażenia i wspomnienia, „jedyny
wehikuł czasu, jakim dysponujemy”. Ten „wehikuł” przenosił nas swobodnie – z młodości w lata dojrzałe, i z
powrotem, zatrzymując się na chwile rozmów i łezkę wzruszenia.
Wystawy zdjęć upamiętniające ważne wydarzenia z życia szkoły, kroniki szkolne, puchary i dyplomy
symbolizujące osiągnięcia uczniów i nauczycieli przywołały wzruszające wspomnienia z dawnych lat. Nade wszystko
jednak najważniejsze były spotkania z dawno niewidzianymi kolegami, koleżankami, sympatią, nauczycielem,
rozmowy i wspomnienia.
Uczestnicy Zjazdu zwiedzili Szkołę, podziwiali zmodernizowany dawny budynek liceum, nowe obiekty – część
dydaktyczną, halę gimnastyczną, boisko, elementy wyposażenia - zbudowane i przystosowane do standardów XXI
wieku, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Uczestnicy kolejnych zjazdów mogą podziwiać stały
i systematyczny rozwój szkoły.
Część uczestników brała udział w Balu Absolwenta Szkoły, który odbył się w restauracji „Palmeta”,
w dawnym budynku internatu szkoły. Wirując w tańcu starali się zatrzymać czas, cofnąć i powrócić do szczęśliwych
chwil młodości.
Przemijający czas jest jednak nieuchronny. Zmienia się otoczenie, Absolwentom przybywa lat, a być może
i zmarszczek, ale nie zmieni się tradycja szkoły, która wpłynęła na rozwój pokoleń i ukształtowała ich tożsamość.
Dzięki poznanym w szkolnych murach wartościom ponadczasowym, spotkania Absolwentów Liceum na Klasztornej
zawsze będą upływały w atmosferze radości, przyjaźni i wzajemnego szacunku.
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