Aby Złota Rybka nie była nam potrzebna do szczęścia… To tylko jedno
z wielu życzeń, jakie usłyszeli dziś, 15 października 2012 roku, wszyscy
nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Już od rana na korytarzach trwało
wielkie poruszenie – uczniowie w galowych strojach, z pięknymi kwiatami
oczekiwali na przybycie swych ulubionych nauczycieli, a przed gabinetem
Pani Dyrektor ustawił się sznur osób pragnących złożyć serdeczne życzenia.
Nie dało się ukryć, że właśnie dziś nadszedł ten wyjątkowy dzień
– ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ.
Ukoronowaniem tego wyjątkowego dnia był uroczysty apel zorganizowany na
sali gimnastycznej, na który przybyli liczni zaproszeni goście: burmistrz
gminy Żukowo – Jerzy Żurawicz, radny Józef Kobiela, ksiądz kanonik Jan
Troeder, ksiądz proboszcz Krzysztof Sagan, emerytowani nauczyciele
i pracownicy szkoły. Nie zabrakło też uczniów naszej szkoły a przede
wszystkim tych, którzy od rana przyjmowali życzenia: dyrekcji, nauczycieli
i pracowników obsługi i administracji. Część oficjalną rozpoczęła przemowa
pani dyrektor Beaty Białej – Grzędzickiej, z której ust płynęły serdeczne
życzenia oraz podziękowania dla nauczycieli za trud i wkład włożony
w rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. Na szczególne wyróżnienie
zasłużyła Jolanta Lidzbarska-Gackowska, która w dniu dzisiejszym
otrzymała z rąk Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego Srebrny
Medal za długoletnią służbę. Kolejne wyróżnienia - nagrody dyrektora
otrzymały także: pani Ewa Szymańska, pani Elżbieta Grabowska, pani
Jolanta Lidzbarska-Gackowska, pani Brygida Rożyńska, pani Gabriela
Dudzik, pani Barbara Sontowska, pani Katarzyna Filipska, pani Ewa
Kostrzewska, pani Agnieszka Gadzińska, pani Aleksandra Lew-Kiedrowska,
pani Weronika Palka, pani Aleksandra Koncewicz, pani Maria Kostuch, pani
Dorota Rabek oraz pani Magda Zawistowska. Podziękowaniom nie było
końca, na wyróżnienia zasłużyli także wszyscy pracownicy obsługi
i administracji, zaproszeni przez Panią Dyrektor na scenę i gorąco
oklaskiwani. Najmilszą informację zachował na koniec burmistrz Gminy
Żukowo Jerzy Żurawicz, który uhonorował swoją nagrodą Panią Dyrektor
Beatę Białą-Grzędzicką. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Po części oficjalnej nadeszła chwila radości i zabawy – akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, przygotowana między innymi przez Dorotę Rabek,
Aleksandrę Koncewicz oraz Magdalenę Fortunkę, w której aktorami byli nie
tylko uczniowie naszej szkoły lecz… sami nauczyciele, którzy zadziwili nas
wspaniałym talentem muzycznym!!! A złota rybka uświadomiła wszystkim
zebranym na sali, że nie bogactwo, ani nie władza, lecz bycie najlepszym
w tym, co się robi, czyni nauczyciela najszczęśliwszym człowiekiem na
świecie. Warto więc życzyć w tym wyjątkowym dniu wszystkim
nauczycielom… aby Złota Rybka nie była nam potrzebna do szczęścia…

