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Każde miasto ma swoje symbole, legendy, miejsca i przedmioty związane z jego historią, mieszkańcami i
ich postawami.
Dnia 8 lutego 2011 r w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi,
społeczność szkolna, działacze łódzkich instytucji kulturalnych, przedstawiciele oświaty oraz Kościoła
spotkali się, by poznać historię skradzionego serca Łodzi.
Utraconym symbolem miasta był dzwon &bdquo; Zygmunt&rdquo;, który został ufundowany
w 1911 roku do kościoła św. Stanisława Kostki jako dar 60 tysięcy łodzian.
Podczas I wojny światowej, w 1914 roku, mieszkańcy, aby chronić dzwon oddali o 400kg więcej metali
kolorowych niemieckiemu okupantowi. We wrześniu 1939 roku wojska hitlerowskie wkroczyły do miasta.
W wyniku wyniszczającej polityki okupanta, dzwon został skradziony przez Niemców w 1943 roku.

W setną rocznicę ufundowania &bdquo;Zygmunta&rdquo; dla miasta, wśród łodzian narodził się pomysł,
by przywrócić bijące serce Łodzi. Do tej inicjatywy przyłączyło się XXIII Liceum Ogólnokształcące jako
pierwsza szkoła ponadgimnazjalna w Łodzi.
Gospodarzem uroczystości była Pani Dyrektor Jolanta Swiryd, która zaprosiła zacnych gości:
Wicedyrektor Wydziału wspierania Edukacji z Łódzkiego Kuratorium Oświaty Panią Hannę MiszewskąPawlak, Księdza Prałata Ireneusza Kuleszę- Proboszcza Archikatedry św. Stanisława Kostki, Pana
Janusza Moosa- dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
Pana Piotra Machlańskiego-pełnomocnika dyrektora ŁCDiKP do spraw regionalnych, Panią Agnieszkę
Zalewską przedstawiciela Banku Zachodniego WBK S.A., dr inż. Tomasza Wojtatowicza-zastepcę
dyrektora Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej, Panią Alicję Juśkiewicz redaktor Radia Łódź oraz Panią
Mariolę Gadomską- przewodniczącą Rady Rodziców XXIII Liceum Ogólnokształcącego.
Punktem kulminacyjnym spotkania w naszej szkole było symboliczne odsłonięcie repliki dzwonu
&bdquo;Zygmunta&rdquo; - skarbonki przez Proboszcza Archikatedry św. Stanisława Kostki w Łodzi.
Społeczność szkolna, w tym klasa 2a postanowiła wesprzeć akcję wychodząc
z inicjatywą do samych łodzian. Trzy uczennice: Róża Izydorczyk, Patrycja Gołębowska oraz Dagmara
Danielak nakręciły reportaż, pytając łodzian, turystów oraz gości odwiedzających miasto czy wiedzą,
czym był skradziony symbol miasta, gdzie się znajdował, jak się nazywał i jakie imię powinien w
przyszłości mieć nowy dzwon-replika &bdquo;Zygmunta&rdquo;.
Uczennice tym samym opowiadały o inicjatywie łódzkiego środowiska i udziale naszego liceum w tym
przedsięwzięciu. Reportaż przyniósł zaskakujące efekty a pomysłowość łodzian zdumiewała zaproszonych
gości. Na koniec uroczystości do skarbonki- repliki dzwonu wrzucono pierwsze datki. Zbiórkę pieniędzy
zainicjował dr inż. Tomasz Wojtatowicz, zastępca dyrektora Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej w
imieniu
prof. dr hab. Włodzimierza Nakwaskiego- dyrektora Instytutu.
Przez dwa tygodnie skarbonka będzie znajdować się w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof.
Józefa Tischnera w honorowym dla niej miejscu, a następnie przejmie ją II Liceum Ogólnokształcące w
Łodzi, które wśród swoich uczniów propagować będzie ideę ratowania skradzionego symbolu miasta.
Po uroczystości uczniowie klasy 2a Justyna Wachowiec, Róża Izydorczyk, Rafał Turek oraz nauczycielka
historii Patrycja Tylak- Prochowska, udzielili wywiadu dla Radia Łódź, rozmawiając z Panią Alicją
Juśkiewicz, zaproszoną na tę uroczystość.
Każdy łodzianin, mieszkaniec regionu, turysta, członek społeczności szkolnej oraz odwiedzający XXIII
Liceum Ogólnokształcące może przyłączyć się do tej inicjatywy wrzucając datek.
Przywróćmy skradzione serce miasta-bijący symbol Łodzi.
{jgxgal folder:=[images/stories/2010/skradzione_serce_lodzi] cols:=[4]}

http://www.lo23lodz.pl

Kreator PDF

Utworzono 23 August, 2019, 23:47

