I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń...
Za nami już kolejny, tym razem baśniowy, Dzień Seniora. Czerwony Kapturek
wraz z Małgosią, siostrą Jasia, oraz złotą rybką sponsorowaną przez firmę Terma
i licznym krasnoludkami z wszystkich niemal klas naszej szkoły starali się, jak
mogli,
przenieść licznie zgromadzonych w sali gimnastycznej gości
w zaczarowany bajek świat. A wszystko po to, by nasi seniorzy - Babcie,
Dziadkowie, Przyjaciele naszej szkoły – mogli na moment wrócić do beztroskich
chwil swojego dzieciństwa.
Publiczność bezwarunkowo poddała się magii wieczoru, którą stworzyły liryczne piosenki,
wzruszające życzenia i podziękowania od najmłodszych, brawurowe tańce Perełek, przezabawne
scenki z życia kaszubskiej rodziny, loteria, zaśpiewane wspólnie przeboje sprzed lat oraz
wspomnienia poprzednich uroczystości. Całość zabawy uzupełnił tanecznymi przebojami zespół
Party.
Przyjemną atmosferę stworzoną przez młodych artystów dopełniły życzenia skierowane do
seniorów przez Burmistrza Gminy Żukowo pana Wojciecha Kankowskiego oraz posła na Sejm RP pana
Stanisława Lamczyka.
Organizatorom imprezy przyświecało hasło: Powróćmy jak za dawnych lat. Zamiar przerodził się
w czyn. W imieniu seniorów pięknie zapewniali o tym nasi szczególni goście, panowie profesor Jerzy
Grzywacz oraz pisarz Andrzej Perepeczko.
O dobre samopoczucie wszystkich przybyłych na uroczystość szczególnie zadbali główni
koordynatorzy – czarodzieje Małgorzata Tryk i Marek Krauza, a za ich pośrednictwem liczne grono
sponsorów:
sołtys Leźna, pan Grzegorz Rek
radny, pan Jarosław Wójcik
proboszcz parafii w Leźnie, ksiądz Krzysztof Sagan
pan Mirosław Makurat (Auto-Miras)
pani Elżbieta Wilma (sklep w Leźnie)
państwo Dorota Keller i Wojciech Bigus (sklep w Czaplach)
pani Grażyna Młyńska (sklep w Przodkowie)
panowie Adam i Roman Wenzlowie (cukiernia MARKIZA)
pan Marian Ropela (hurtownia owoców MAROCO w Kartuzach)
pan Adam Czyszka (sklep spożywczy NORD II)
pani Jadwiga Dudek (sklep w Pępowie)
Centrum Handlowe Zieger w Kartuzach
pan Edward Brylowski (Przedsiębiorstwo Handlowe TERMA w Czaplach)
pani Marzena Rzepczyńska
Rada Rodziców przy ZPGiSP w Leźnie.
Seniorom gorąco dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór, sponsorom zaś za wyjątkową
hojność. Kolejny Dzień Seniora już za rok.

