„Dzisiejszy dzień jest jak niedziela, bo świętujemy Dzień Nauczyciela…” – tymi słowami
rozpoczęła się w naszej szkole uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Jak co roku, w dniu 14 października, wszyscy pracownicy oświaty obchodzą swoje święto.
Jest to dzień wyjątkowy, jak stwierdzili uczniowie klasy 3a, którzy wystąpili jako pierwsi na
szkolnej akademii, bo: „oczekują go z niecierpliwością zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele”.
I zaraz udowodnili wszystkim obecnym, dlaczego to taki wyjątkowy dzień. W swoim
występie trzecioklasiści zaprezentowali urwisa, który się odmienił; pojawił się też przerażony
uczeń, któremu przyśniło się, że został nauczycielem; była też nauczycielka, którą
zaczarowała wróżka. A ponieważ wszystko było na wesoło, nic dziwnego, że przedstawienie
przerywał co chwilę śmiech rozbawionej publiczności.
Nie zabrakło również podziękowań dla nauczycieli i pracowników szkoły i odśpiewania
tradycyjnego „Sto lat”., a swój występ młodsi uczniowie zakończyli muzycznym
zaproszeniem na spacer do parku.
Po części artystycznej głos zabrała pani Dyrektor Ewa Szymańska, która wyróżniła Nagrodą
Dyrektora liczne grono nauczycieli i pracowników szkoły. Pogratulowała wszystkim owocnej
pracy i życzyła dalszych sukcesów, a zespół wokalny „Wena” zadedykował im piosenkę.
Następnie pani Maria Selke, nauczyciel- bibliotekarz, przedstawiła wyniki konkursu „Jak
dobrze znam swojego wychowawcę?”
Tradycją naszych szkolnych uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej jest występ
grupy muzycznej „Awans”, która tym razem przygotowała piosenkę „Po co” z repertuaru
Kajah. Brawurowe wykonanie i wspaniałe stylizacje naszych nauczycielek wywołały ogólny
entuzjazm całej społeczności szkolnej
Pozostając w doskonałym nastroju publiczność znakomicie zareagowała na niespodziankę,
którą przygotowali uczniowie klasy II b gimnazjum. Prezentacja nauczycieli naszej szkoły,
w których rolę wcielili się uczniowie, rozbawiła wszystkich, a niektórych doprowadziła nawet
do łez. A układ taneczny w wykonaniu „nauczycieli” podbił już wszystkie serca.
Na zakończenie artystycznych popisów wystąpił ponownie zespół „Wena” pod kierunkiem
pani Magdy Fortunki.
Naszą uroczystość w miłych i ciepłych słowach podsumowali zaproszeni goście, wśród
których byli: ks. kanonik Jan Troeder, ks. proboszcz Robert Jahns, kierownik Referatu
Oświaty i Zdrowia w Żukowie p. Ewa Pieczora, Przewodniczący Rady Miejskiej Żukowa
p. Witold Szmidtke , sołtys wsi Leźno p. Grzegorz Rek i Przewodnicząca Rady Rodziców
p. Katarzyna Cichowicz.

