JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY

31 maja 2019r. był wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym pozytywnych emocji,
radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji. Tego dnia nasza szkoła miała swoje
70-te urodziny, które obchodziliśmy bardzo hucznie.

Uroczystości 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w
Garbnie zgromadziły liczne grono oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych
pracowników, absolwentów, przyjaciół i partnerów szkoły. Rozpoczęły się Mszą Świętą w
kościele parafialnym w Garbnie. Była ona odprawiana w intencji wszystkich pracowników,
uczniów i absolwentów. Końcowym akcentem tej części obchodów Jubileuszu było złożenie
kwiatów pod tablicą upamiętniającą zmarłych nauczycieli, która znajduje się w budynku parafii –
pierwszej lokalizacji naszej szkoły.

Centralnym punktem oficjalnej części obchodów 70-lecia była uroczysta Gala Jubileuszowa,
która odbyła się w sali gimnastycznej. Dyrektor Stefania Siewruk-Welens witając przybyłych
gości, podkreśliła, że placówka nie miałaby tylu sukcesów, gdyby nie ogromne zaangażowanie
nauczycieli. Na zakończenie złożyła serdeczne podziękowania emerytowanym i czynnym
pracownikom za pracę i wkład w zdobywanie laurów absolwentów. Na widowni nie zabrakło
nikogo, kto w jakikolwiek sposób nie zetknął się ze szkołą w ciągu siedemdziesięciu lat jej
istnienia. Nie zabrakło przede wszystkim jej absolwentów, obecnych uczniów i rodziców,
aktualnych i byłych nauczycieli oraz pracowników szkoły, a także jej budowniczych. W
uroczystości wzięli udział Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Marek Nowacki – niegdyś
nauczyciel historii w naszej szkole, Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, Sekretarz Łukasz
Wiśniewski, radni i sołtysi, dyrektorzy szkół i organizacji kulturalnych z terenu gminy oraz
media. Każdy gość otrzymał pamiątkową broszurę z krótką historią naszej szkoły, breloczek i
magnes z jej zdjęciem. Gala Jubileuszowa uświetniona została występami artystycznymi
przygotowanymi przez uczniów. Nie zabrakło także wielkiego tortu. Było przepięknie! Uroczysta
akademia zakończyła się zaproszeniem do dalszego udziału w obchodach 70-lecia –
zwiedzaniu szkoły, oglądaniu galerii i kronik szkolnych czy kącika upamiętniającego historię
szkoły pt. „Ze szkolnego lamusa”.

To był niesamowity dzień, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników
obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej w Garbnie. Do zobaczenia na kolejnych urodzinach!
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