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Dzień Prymusa w Zespole Szkół nr 1 ma już wieloletnią
tradycję. Każdego roku po zakończeniu I semestru dyrekcja szkoły i nauczyciele starają się
docenić i uhonorować swoich najlepszych uczniów. Tak też było w miniony piątek – 13 lutego.
Szkoła w swoich gościnnych progach powitała aż 285. Prymusów, ich rodziców, bliskich i
znajomych. Główna uroczystość odbyła się w hali sportowej, bo to jedyne miejsce w szkole
mogące pomieścić wszystkich zgromadzonych (ok. 850 osób).
Atmosfera tego wieczoru była niezwykle podniosła. Pani dyrektor Hanna Trybińska z
nieskrywaną dumą mówiła o licznych osiągnięciach uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 i
Gimnazjum nr 4. Trzeba przyznać, że lista tych sukcesów była imponująca. Następnie przyszedł
czas na wręczenie najlepszym uczniom Listów Gratulacyjnych. Emocje towarzyszące osobom
wyróżnionym można chyba porównać do tych, jakie przeżywają sportowcy zdobywający
medale. Zasłużyć na tytuł Prymusa nie jest łatwo. Uczniowie musieli solidnie pracować, by
osiągnąć odpowiednio wysokie wyniki w nauce. Wykazali się również wysoką kulturą osobistą,
nienaganną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły.
Gratulacje i słowa uznania usłyszeli też rodzice uczniów. To oni bowiem, wspierając swoje
dzieci, motywując do systematycznej nauki, przyczynili się do ich sukcesu.
Uroczystość uatrakcyjnił program artystyczny - „Od przedszkolaka do starszaka”. Jako pierwsza
zaprezentowała się Anna Ślesicka – uczennica gimnazjum, która zagrała na skrzypcach
kompozycję do spektaklu „Tajemniczy ogród”. Serca widzów z łatwością podbili najmłodsi.
Uczniowie kl. „O” zaśpiewali piosenkę, a drugoklasiści zatańczyli do utworu M. Jeżowskiej „Od
rana mam dobry humor”. Publiczność nagrodziła gromkimi brawami Amelię Kęskę, która
wykonała piosenkę „Kolorowy wiatr” oraz zespół wokalny z gimnazjum za piosenkę „Mamma
Mia”. Występy zakończył mocnym uderzeniem Bartek Leszczyński, dając krótki popis gry na
gitarze elektrycznej.
Po części oficjalnej przyszedł czas na słodki poczęstunek w szkolnej kawiarence. Zarówno
rodzice jak i nauczyciele nie kryli dumy z osiągnięć swych podopiecznych. Tego dnia wszyscy
mieli powody do satysfakcji i radości.
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