10 lecie Nadania Imienia Szkole – Ignacego Łukasiewicza

Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej Ziemi. Tych śladów nie zatrze czas , będą w
naszej pamięci. Takim śladem pozostawionym 10 lat temu było Nadanie Imienia Szkole –
Ignacego ŁUKASIEWICZA
10 lat temu Społeczność Szkolna wybrała Patrona , który był człowiekiem wielu
talentów,
a przede wszystkim człowieka , który s łużył innym i zauważał
potrzebujących na swojej drodze.
Te 10 lat nauczyło Nas pokory , motywacji do nauki , bo nie trzeba być wielkim, aby
zacząć, ale trzeba zacząć , aby być wielkim.
Uczniowie klasy III gimnazjum zaprosili widzów tej wyjątkowej uroczystości do obejrzenia
przedstawienia pt. ,, Awantura o Łukasiewicza” pod kierunkiem Pani Anny Najman. Mottem
przewodnim występu artystycznego była kłótnia o wybór miejsca obchodów 100- lecia
urodzin Ignacego ŁUKASIEWICZA . ,, Wyrokiem Sądu” orzeczono , że inauguracja urodzin
Ignacego Łukasiewicza odbędzie się w Szkole Podstawowej we Wrzosowie, bo to zacna
szkoła , która nosi imię tego wielkiego wynalazcy. Pani Sędzia poprosiła , aby szkoła
nawiązała kontakt z apteką ,, Pod Złotą Gwiazdą” we Lwowie, w której Ignacy Łukasiewicz
wraz z Janem Zehem wydzielił naftę z ropy. To dzięki destylacji ropy naftowej zapłonęła
pierwsza lampa naftowa na świecie.
Być jak Ignacy to przede wszystkim dążenie do spełnienia marzeń, to wiara we własne
siły, rozwijanie skrzydeł . Ten cudowny świat marzeń dziecka ukazali najmłodsi uczniowie
naszej szkoły
i oddział przedszkoly pod kierunkiem Pani Haliny Gławdzin, Pani Elżbiety
Klechowicz, Pani Marty Liberackiej , Pani Małgorzaty Pluty, Pani Marty Minkiewicz, Pani
Magdaleny Kulbickiej , Pani Małgorzaty Cieślickiej, Pani Agnieszki Kozyra.
Pan Piotr Jakubowski , Pani Iwona Szczepankowska i Pan Karol Burzyński przygotowali
prezentację multimedialną , ukazującą bogaty dorobek naszej szkoły , osiągnięcia uczniów
na szczeblu szkoły, gminy, powiatu i ogólnopolskim.
Misją szkoły jest pomoc w rozwijaniu talentów i umiejętności. Ale bez Przyjaciół Szkoły
nie moglibyśmy pomagać na nowo poznawać świat i spełniać marzenia naszych uczniów.
Bo ,, dobry człowiek jest jak małe światełko , wędruje poprzez mroki naszego świata i na
swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy” - Phil Bosman.
Tytułem Przyjaciół Naszej Szkoły Dyrektor Szkoły – Pan Waldemar Pankiewicz –obdarował
zaproszoszonych gości: Pamiątkowe Dyplomy Przyjaciół Szkoły otrzymali : Biskup Senior –
Paweł Cieślik, Pan Grzegorz Starczyk – Wójt Gminy Dygowo, Pani Helena Rudzis – Gruchała
– Wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego, Pan Artur Wasiewski – Przewodniczący Rady Gminy
Dygowo, Pan Marek Zawadzki – były Wójt Gminy Dygowo , Pan Antoni Bernatowicz – Prezes

Stowarzyszenia ,, SENIOR”
w Piotrowicach, Zbigniew Nasiadko – kierownik Kopalni
Gazu w Jazach , Pan Zbigniew Muracki - Kierownik Kopalni Gazu w Daszewie, Ksiądz
Kazimierz Koszykowski , Pan Marek Kawęcki – Przedstawiciel Portalu Mieszkańców Gminy
Dygowo, Firma Bodal Produkcja Skoczów.
Podczas uroczystośći wręczono nagrody i upominki dla uczestników Konkursu ,,Być jak
Ignacy” oraz konkursu plastycznego ,, Lampa Naftowa”.
Całość jubileuszu uwiecznił okolicznościowy słodki poczęstunek w sali świetlicy szkolnej
w postaci degustacji przepięknego tortu od Firmy Bravo.
Oprawę sali świetlicy przygotowała Pani Agata Graf, która również wykonała pamiątkowe
podziękowania dla Przyjaciół Szkoły , Pani Renata Wróblewska, Pani Bożena Zbroś, Pani
Edyta Czekierda, Pan Robert Gawryszczak.

Śmiało można powiedzięć, że Nasza Szkoła to JEDNA WIELKA ORKIESTRA , a
UROCZYSTOŚĆ 10 -lecia Nadania Imienia Szkoły – Ignacego Łukasiewicza było pięknym
koncertem , który na długo pozostanie w naszej pamięci!

Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu Szkoły !

