Dnia 25.05.2017r. w naszej szkole odbyła się piękna Uroczystość z okazji Dnia Kombatanta. Jak
co roku przybyli na nią Kombatanci, min.: uczestnicy Powstania Warszawskiego, harcerze Szarych
Szeregów, Dzieci wojny i trudnego okresu powojennego. Gościliśmy członków Okręgu
Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z prezesem p. Jerzym Grzywaczem.
Obecni byli członkowie Związku Powstańców Warszawskich oraz członkowie Morskiego
Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Przyjechali do nas także członkowie Związku Byłych Więźniów
Politycznych i Osób Represjonowanych z prezesem p. Eleonorą Kosznik z Żukowa i prezesem
p. Marianem Całko z Okręgu Gdańskiego. Po przywitaniu gości przez panią wicedyrektor
Katarzynę Filipską, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się w inscenizacji pt. „Dzieci na
wojnie tracą wszystko”. Wystąpienie dzieci i młodzieży na scenie wzbudziło zachwyt i wzruszyło
do łez, zarówno Gości jak i innych uczestników tego wyjątkowego spotkania. Pięknie
wyrecytowane wiersze, odśpiewane piosenki i głębokie treści oparte na autentycznych
wspomnieniach, pokazywały losy dzieci w czasie wojny, całą prawdę o ich życiu i cierpieniu.
W trakcie występu na sali wytworzyła się niezwykła cisza, którą przerywały dźwięki
grającej trąbki. Z ust młodych aktorów padały mocne słowa, na ekranie pojawiały się drastyczne
obrazy wojenne i pożółkłe zdjęcia dzieci, a na sali wpatrzeni i skupieni bohaterowie tamtych
wydarzeń, być może to te same dzieci ze starych fotografii, które mają już po 90 lat. To właśnie Oni,
po zakończonym występie nagrodzili naszych utalentowanych aktorów gromkimi brawami
i obdarzyli pełnymi wdzięczności słowami podziękowania. Pani wicedyrektor również
podziękowała Uczniom grającym i śpiewającym na scenie oraz Nauczycielom i Pracownikom
szkoły za olbrzymi wkład pracy w przygotowanie tej Uroczystości. Podziękowania te trafiły
do następujących osób:
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p. Doroty Rabek
p. Ewy Kostrzewskiej
p. Magdaleny Fortunki
p. Magdy Zawistowskiej
p. Jolanty Lidzbarskiej – Gackowskiej
p. Kamili Richert
p. Wioletty Chrapkowskiej
p. Anny Nowicz
p. Emilii Grzegorczyk
p. Marka Krauze
p. Barbary Sontowskiej
p. Żanety Rzepka
p. Ireny Stoppa
p. Danuty Arendt
p. Ewy Szabuckiej
p. Sławomira Skrzypczaka

Po zakończonej Uroczystości Goście i Kombatanci zostali zaproszeni przez panią Dyrektor
na poczęstunek do sali nr 4. Po spożyciu gorącej zupy, przy kawie i pysznych słodkościach
Kombatanci długo rozmawiali, wspominając swoje dawne przeżycia. Żegnając się z nami, wszyscy
mówili: do zobaczenia za rok.
Dyrekcja i organizatorzy Uroczystości Dnia Kombatanta dziękują Sponsorom:
Radzie Rodziców, Sołtysowi p. Grzegorzowi Rek, pani Elżbiecie Wilma, właścicielce sklepu
„U Elżbiety” oraz pani Magdalenie Potrykus właścicielce Restauracji „Kania” w Przodkowie.
Koordynator Elżbieta Grabowska

