11 października 2013 roku nasza szkoła świętowała Dzieo Edukacji
Narodowej. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia. Po wprowadzeniu
sztandaru i wysłuchaniu hymnu paostwowego głos zabrał dyrektor ZSB nr 1,
pan Andrzej Mielczarek, który przywitał wszystkich zgromadzonych,
podziękował nauczycielom za ich wysiłek w kształceniu i wychowaniu
młodzieży, pogratulował im sukcesów i życzył wytrwałości w dalszej pracy.
Następnie wręczył nagrody wyróżniającym się pracownikom szkoły.

Później rozpoczęła się główna częśd spotkania, czyli gala wręczenia
"Nauczycielskich Oskarów", przygotowana przez uczniów klasy III Bb/k przy

pomocy klasy III Bc/i. Na początek "Honorowym Oskarem" nagrodzona została
dyrekcja.

Wybrani nauczyciele zostali uhonorowani w kilku kategoriach.
W dziedzinie "Mikrofon Roku" za umiejętnośd szczególnie wyrazistego
i donośnego zwracania się do uczniów nagrodzona została pani Marta Potępa.
Oskar w kategorii "Płonąca Strzała" za energię i zapał do pracy przypadł
naszej sympatycznej wuefistce, pani Lucynie Sobczyk.

Mistrzynią w kategorii "Sokole Oko", przed którą nie ukryją się żadne
uczniowskie poczynania, okazała się pani Ewa Bartosik.

"Zakręcona Fatamorgana" to Oskar za talent do pojawiania się w różnych
miejscach szkoły w najmniej spodziewanych przez uczniów okolicznościach.
Przy powszechnym aplauzie otrzymała go pani Renata Wiśniowska, która
wygłosiła bardzo emocjonalną mowę.

W kategorii "Złota Katarynka" za umiejętnośd prowadzenia dłuuugich
rozmów z uczniami nagrodzono panią Ewę Korczyk.
"Złota Piła" to Oskar dla najbardziej wymagającego i budzącego respekt
nauczyciela. Przypadł w tym roku jednej z naszych anglistek, pani Halinie
Kowalskiej.
W kategorii "Złoty Pazurek" za celne spostrzeżenia i uwagi nagrodzona
została pani Karolina Chmurska.

Na koniec wręczono trzy specjalne Oskary.
W kategorii "Złoty Młotek" nagrodzony został nasz nieoceniony przy
wszelkich naprawach w szkole woźny- pan Kazimierz.

"Super Kserokopiarka" przypadła bibliotekarce, pani Katarzynie Szpunar
ratującej nas w „podbramkowych” sytuacjach.
"Super Wychowawcą" okazała się pani Ewa Borowiecka.

Po wręczeniu nagród rozpoczął się "Koncert życzeo", podczas którego
uczniowie składali nauczycielom życzenia, urozmaicone piosenkami. Spotkanie
przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Wywołało wiele radości zarówno wśród
nauczycieli jak i uczniów.
Więcej zdjęd możecie zobaczyd w naszej Galerii.
Dominika IBa

