W sobotni wieczór, 8 czerwca 2019r. uczniowie klas III Publicznego
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie tradycyjnym balem
rozpoczęli pożegnanie ze szkołą, w murach której spędzili ostatnie 3 lata. Ten
dzień miał dla wszystkich szczególne znaczenie. Trzecioklasiści ukończyli
drugi etap kształcenia i zamknęli tym samym jeden z kolejnych rozdziałów ich
życia i następny rozdział w historii edukacji. „To już drugi brzeg...” na który
przepłynęli przy dźwiękach znanych utworów, wersach poezji, „rzece”
podziękowań, przeprosin i życzeń „za dar najpiękniejszy, za wiedzę, za serce...”,
za niewyczerpany kapitał rodzicielskiej miłości. Wstępem do programu
artystycznego był niezwykły, niezapomniany, przyjęty gromkimi brawami
polonez w wykonaniu przyszłych absolwentów. Część artystyczną poprzedziło
wystąpienie Pani Lidii Tuckiej – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Łaszczowie oraz Pana Sławomira Swatowskiego – przewodniczącego Rady
Miejskiej w Łaszczowie. Słowa wdzięczności za wspólne kształtowanie
wizerunku Gimnazjum wyraził w swoim przemówieniu zastępca Dyrektora PSP
w Łaszczowie Pan Cezary Bednarski. Całość dopełniła niezwykła dekoracja
będąca odzwierciedleniem motta przyświecającego wkraczającym w nieznane,
w niepewne…bohaterom wieczoru „ Nie wątp w błękit nieba gdy nad Twoim
dachem stoją ciemne chmury”.
Na uroczystości nie zabrakło humorystycznych akcentów. Po części oficjalnej
uczniowie wcielili się w role nauczycieli i w krótkich scenkach pół żartem, pół
serio streścili to, co towarzyszyło im przez trzy lata nauki w gimnazjum … to
dopiero były czasy… Po zakończeniu części artystycznej rozpoczęła się szalona
zabawa z wodzirejem. Niespodziankom nie było końca, gimnazjaliści puścili
wodze fantazji biorąc udział w sesji zdjęciowej. Maski, kostiumy i liczne
gadżety sprawiły, że imprezowicze mogli przenieść się w świat bajek, a zabawy
przygotowane przez Dj- a sprawiły, że dobre humory nie opuszczały
uczestników balu nawet na krótką chwilę. Był też czas refleksji, wzruszeń,
śmiechu i głośnych oklasków podczas fotorelacji wydarzeń z życia
gimnazjalistów od tych najświeższych, aż do dnia kiedy po raz pierwszy
przestąpili próg gimnazjum w 2016 roku.
Składamy serdeczne podziękowania Pani Małgorzacie Igras- Bednarskiej za
przygotowanie poloneza, Panu Cezaremu Bednarskiemu za pomoc w organizacji
balu, Rodzicom za każdą formę ofiarowanej pomocy, za poświęcony czas.
Naszym Wychowankom- za to, że mogłyśmy przeżyć ten czas razem z WamiDZIĘKUJEMY! P. Grzesik, A. Hałasa

