Dzień Edukacji na konkursowo i koncertowo
Samorząd Szkolny – jak szkolna tradycja nakazuje – uhonorował Dzień Edukacji
Narodowej, który zwykle nazywany jest Dniem Nauczyciela. Z humorem, dedykacjami
muzycznymi, rozgrywką konkursową, życzeniami i prezentami – tak w czasie akademii
szkolnej uczczono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Prowadzący ją, na tle
pięknej dekoracji, duet Magdalena Sobieszek i Klaudia Dul zaprezentował ciekawy program
przygotowany przez grupę uczniów, zwłaszcza z klasy II i III LO. Wokalne występy, w tym z
wykorzystaniem wymyślonych przez siebie tekstów dedykowanych dyrektorowi szkoły i
nauczycielom, były udziałem zespołu, w którym – obok prowadzących – wystąpiły:
Bernadetta Szewc, Małgorzata Peszt, Sylwia Błądek, Agnieszka Laufer, Joanna Szewc i
Weronika Szewc. Akompaniował im na gitarze pierwszoklasista Adam Bednarz.
Zestaw gier i zadań konkursowych został przygotowany dla dwóch rywalizujących ze
sobą w czasie akademii zespołów: nauczycielskiego i uczniowskiego. W skład pierwszego
wchodzili ks. Łukasz Maliński oraz profesorowie Bogdan Sieńko i Jacek Chudzik. Uczniów
reprezentowali: Joanna Chowaniec, Patrycja Piela i Sylwester Dudzik. Gry w kalambury,
rozpoznawanie utworów literackich a nawet popisy wokalne to zadania, z którymi zawodnicy
musieli się zmierzyć. Po zaciętej rywalizacji jury ostatecznie przyznało zwycięstwo drużynie
uczniowskiej, ale nagrodziło zawodników obu drużyn. Chyba jednak największą furorę zrobił
profesor Chudzik, który wyśpiewał jak się patrzy... przepis kucharski.
W Dniu Nauczyciela nie mogło zabraknąć scenki z życia szkolnego. W skeczu
aktorskim talentem popisali się Aleksandra Orszak (w roli nauczycielki) oraz Łukasz
Przybysz, Piotr Matuska i Dawid Furtak (grający rodziców godnych swoich niesfornych
pociech). Stawkę aktorską skeczu uzupełniali Paweł Maksemyuk i Piotr Golas. Sceniczny
występ w czasie akademii zakończyła grą na skrzypcach Weronika Szewc.
Ostatnim akcentem akademii były kwiaty i specjalnie dobrane kubki z
humorystycznymi napisami, którymi zostali obdarowani wszyscy nauczyciele szkoły.
Autorzy programu związanego z Dniem Edukacji Narodowej zasłużyli sobie na uznanie i
brawa, albowiem byli nie tylko odtwórcami gotowego programu, ale w znacznej mierze jego
autorami, twórcami.

