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CHOSZCZNO. W miniony piątek 113 pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 3 zapewniało,
że&hellip; będą dobrymi uczniami. Tuż przed ślubowaniem udowodnili, że egzaminy potrafią zdawać już
na szóstkę. My w tym reportażu mamy dla naszych Czytelników specjalną niespodziankę. Zapytano nas o
to, co może łączyć pierwszaków z Trójki z obecnymi maturzystami. Okazuje się, że bardzo dużo, bo ci
drudzy, np. 7 maja 2004 roku, również w tej sali składali ślubowanie.

- Dzisiaj z łezką w oku patrzymy na to, jak składają ślubowanie, jutro
będziemy przejmować się ich pierwszymi egzaminami, a te 11 lat, które
pozostały im jeszcze do matury, minie jak przysłowiowy strzał z bata &ndash;
mówi babcia jednej ze ślubujących pierwszoklasistek. To właśnie ona w
telefonicznej rozmowie przypomniała nam, że dokładnie 11 lat temu jej
starsza wnuczka, również w Trójce uczestniczyła w podobnym wydarzeniu.
Doskonale pamięta tę datę, bo w rodzinnym albumie zachowała artykuł,
który wówczas ukazał się w jednej z regionalnych gazet.

Piątkowe ślubowanie rozpoczęło się od egzaminu, który pierwszoklasiści
zdali na szóstkę. I trudno się temu dziwić skoro dyrektor EWA KLIŃSKA, chwaląc ich wielokrotnie
wyliczała i podkreślała sukcesy, które osiągnęli w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. - KALINA
STĘŻALSKA, ALICJA RAŹNIEWSKA, GABRIELA GREJĆ, NINA GAŁWA, WIKTOR
WASZKIEL, HOLLY MC CLEAN, ROKSANA MORMAN, ANNA WORACH, ZOFIA LISIAK,
AMELIA JURKIEWICZ, AMELIA MAKSYMEK, AMELIA RUSIN, KACPER ZAJDA, ZUZANNA
ZAMORA, AGATA SZUBA, IGOR ROWICKI, NATANIEL BARTCZAK, PIOTR SAKOWSKI czy IZABELA
IWANICKA
mają już na swoim koncie nagrody i wyróżnienia w konkursach
przedmiotowych, plastycznych, sportowych, muzycznych i teatralnych.
Dodam, że do wymienionej wyżej A. Worach przyjechali do nas szermierze
paraolimpijczycy z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. To dopiero było
wydarzenie &ndash; mówi E. Klińska. Rodzice słysząc tę wyliczankę, brawami
pochwalili wszystkie dzieci, ale w kuluarowych komentarzach mocno
podkreślali, że to także zasługa pań. &ndash; Już prawie rok są pod ich
skrzydłami, a czekają ich jeszcze dwa &ndash; podkreślali. Oczywiście mieli na
myśli wychowawczynie: IWONĘ NAWROCKĄ, KORNELIĘ SŁOTWIŃSKĄ, AGNIESZKĘ SZEWCZYK, ILONĘ
JÓŹWIAK, ALICJĘ HERMANOWSKĄ i MARLENĘ KOTARSKĄ.
Ślubowanie od pierwszaków przyjęły dyrektorki E. Klińska i AGNIESZKA FAŁCZYŃSKA, a na widowni
przyglądały się temu wydarzeniu m.in. ich poprzedniczki ZENOBIA MILA i KRYSTYNA
WIŚNIEWSKA&ndash;BUGAJ.
Pod koniec kwietnia na naszej stronie przedstawiliśmy reportaże z
rozdania świadectw choszczeńskim maturzystom. Wspomniana wyżej babcia
Alicji sprowokowała nas do przeszukania archiwum z 2004 roku, kiedy to w
Trójce ślubowanie składała m.in. jej pierwsza wnuczka. KORNELIA CZUKIEWSKA, IGA CZECHOWICZ,
FILIP KASZAK, KAMIL PAPROTA, KATARZYNA DŁUŻYŃSKA,
to tylko te twarze, które nam udało się bez problemów rozpoznać. W
załączonym fotoreportażu siedemnaście pierwszych fotografii relacjonuje
właśnie to wydarzenie sprzed 11 lat.
Tadeusz Krawiec
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