Uroczyste obchody święta KEN

W dniu 13 października 2015 roku w sali gimnastycznej ZSP w Czerniejewie odbyły
się uroczyste obchody święta Komisji Edukacji Narodowej. Apel rozpoczął się od
wprowadzenia sztandarów i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał pan
Henryk Czarnecki, dyrektor ZSP w Czerniejewie, który przyrównał zawód nauczyciela do
przewodnika po ścieżkach i meandrach życia. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła
również pani wiceburmistrz MiG Czerniejewo, Grażyna Kulpińska, dziękując gronu
pedagogicznemu Zespołu Szkół Publicznych za trud wkładany w kształcenie oraz
wychowanie dzieci i młodzieży. Pani wiceburmistrz podkreśliła również szczególną rolę
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Ponadto
głos zabrali także: przewodniczący RMiG Czerniejewo – pan Jan Kulpiński i pani Zofia
Szelewska – reprezentantka Rady Seniorów, składając z okazji święta KEN całemu gronu
pedagogicznemu i pozostałym pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom, życzenia oraz
okolicznościowe podziękowania.
Kolejnym elementem uroczystości był krótki odczyt poświęcony głównym faktom
historycznym i okolicznościom powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej –
wygłoszony przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Jakuba Oksiaka. Nie
zabrakło w tym wystąpieniu również podziękowań dla całego grona pedagogicznego za
zrozumienie, wsparcie i codzienne pochylanie się nad każdym uczniem z osobna. Po nim
nastąpił kluczowy moment uroczystości, czyli pasowanie uczniów klas pierwszych na
gimnazjalistów. Ślubowali oni dbać o rozwój własny, uczyć się rzetelnie dla dobra swojego i
swoich bliskich, zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi ucznia, szanować
każdego człowieka, pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów, godnie reprezentować
szkołę w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych, a także budować wspierającą
się wspólnotę uczniowską w oparciu o wartości przekazywane w placówce oświatowej.
Następnie pan dyrektor Henryk Czarnecki pasował każdego z uczniów na gimnazjalistę
poprzez symboliczne dotknięcie ramienia repliką ołówka.
Po części oficjalnej uroczystości przyszedł czas na część artystyczną. Najpierw
zebranym gościom z gracją zaprezentowała się Joanna Szajda w piosence pt. : „14
października” , przygotowanej pod kierunkiem pana Grzegorza Adamskiego, a następnie
uczniowie klas pierwszych gimnazjum, pod opieką swoich wychowawców: pani Izabeli
Pawłowskiej i pani Beaty Kolbertowicz, wystąpili w przedstawieniu nawiązującym swoją
tematyką do obchodzonego święta. Na koniec przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
przypomniał również o obchodzonym tego dnia Święcie Drzewa. Z tej okazji po
zakończonym apelu pan dyrektor Henryk Czarnecki w towarzystwie gości oraz
przewodniczących i wiceprzewodniczących klas pierwszych posadził przed szkołą drzewka,
będące darem Nadleśnictwa Czerniejewo.
W uroczystym apelu, oprócz wcześniej wymienionych osób, uczestniczyli także:
proboszcz parafii Czerniejewo – ks. Adam Kapka, przewodnicząca Rady Rodziców – pani
Renata Pawlak i przedstawicielka Rady Seniorów – pani Urszula Lewandowska.
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