14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, potocznie znany jako Dzień Nauczyciela, to rocznica
upamiętniająca powstanie w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. Komisja powstała w niezwykle
trudnych warunkach politycznych – tuż po pierwszym rozbiorze. Rozbiór był wstrząsem
i upokorzeniem dla społeczeństwa polskiego na tyle silnym, by zmusić je do szukania jak
najskuteczniejszych środków zaradczych. Zgodnie z duchem ówczesnej epoki zwrócono się w stronę
edukacji. Kolejną rocznicę tego, jakże doniosłego dla polskiej oświaty, wydarzenia społeczność
Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie uczciła wesołą akademią.
Trudy codziennej pracy nauczycieli, ich skomplikowane relacje z uczniami i zmiany, z jakimi przyjdzie
się zmierzyć polskiej szkole, w teleexpresowym skrócie przedstawiły dwie prezenterki, uczennice
gimnazjum - Dominika Szczęsna i Patrycja Zielke. Było o czym opowiadać…
Zaprezentowali się również inni uczniowie, głównie gimnazjaliści, wcielając się w role różnych
„gatunków pedagogicznych”. I tak cała społeczność zebrana na akademii mogła poznać między
innymi zwyczaje nauczyciela filozofa, perfekcjonisty czy pesymisty. Prezentacje poszczególnych
gatunków, przypominające pokazy znanych domów mody, z humorem opisywały zachowania
i ulubione powiedzenia pedagogów.
Jak to w Teleexpresie bywa, w kąciku muzycznym zaprezentowała się uczennica klasy piątej - Karina
Truszczyńska, która dla obecnych w sali zaśpiewała radosną piosenkę. Kolejne wystąpienia na scenie
poprzedzały piosenki w wykonaniu członków zespołu WENA, prowadzonego przez panią Magdalenę
Fortunkę.
Były chwile refleksji i wzruszeń, gdy uczniowie zaczęli ujawniać marzenia nauczycieli pracujących
w naszym zespole. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia odwagi do realizowania swoich pasji
całej społeczności szkolnej życzyła koncertująca tylko raz w roku grupa muzyczna AWANS, czyli
najładniejsze głosy naszego grona nauczycielskiego.
Podczas uroczystości miało miejsce wręczenie nagród. Wiceburmistrz Gminy Żukowo Tomasz
Szymkowiak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Żukowa Witold Szmidtke wręczyli Nagrodę
Burmistrza pani dyrektor Beacie Białej-Grzędzickiej oraz nauczycielkom - p. Dorocie Rabek
i p. Magdzie Zawistowskiej.
Pani Dyrektor zaś wyróżniła Nagrodą Dyrektora następujących nauczycieli: Barbarę Bielawską, Ewę
Breze, Elżbietę Grabowską, Marię Kostuch, Ennatę Marchewicz, Karolinę Szczypior, Aleksandrę
Zahorską .
W piątek medale za długoletnią służbę otrzymają: Barbara Bielawska, Ewa Breza, Zdzisław
Roszkowski, Barbara Sontowska oraz Żaneta Rzepka.
Wszystkim nagrodzonym zespół Wena zadedykował piosenkę. Tę pełną wzruszeń uroczystość
zakończył Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk, kierując do nauczycieli kilka ciepłych słów otuchy.
Kolejne wydanie teleexpresowych wiadomości z obchodów Dnia Edukacji Narodowej już za rok.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością następujący goście: Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk,
ks. kanonik Jan Troeder, ks. proboszcz Robert Jahns oraz ks. Stanisław Łada z Pruszcza Gdańskiego
oraz emerytowani pracownicy szkoły.

