Nauczycielskie święto z muzyką i humorem
Tym razem 16 października Samorząd Szkolny pod okiem opiekunki, pani profesor
Elżbiety Łagockiej-Mękal, przygotował szkolną akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej
– tradycyjnego Dnia Nauczyciela. Rozpoczął akademię przewodniczący Samorządu
Szkolnego – Łukasz Przybysz, który powitał jej uczestników i oddał głos dyrektorowi
Stanisławowi Haduchowi. Dyrektor wypowiedział trochę ciepłych słów o pracy nauczycieli,
po czym złożył życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły, ale w sporej mierze i uczniom,
którzy przecież w dziele oświatowym współpracują z nauczycielami a na dobrych wynikach
obu stronom w dużym stopniu zależy.
Dyrektor Haduch wręczył w imieniu księdza Łukasza Malińskiego pisemne
podziękowania licznej grupie wolontariuszy, którzy w miejscowej „Biedronce” zbierali
produkty żywnościowe dla potrzebujących. W roli prowadzących akademię zadebiutowali
pierwszoklasiści: Gabriela Kozdroń i Kacper Piędel. Zapowiedzieli oni szereg muzycznych
dedykacji dla dyrektora szkoły i nauczycieli poszczególnych przedmiotów, które wykonał
liczny chór, składający się przede wszystkim z uczennic klasy I i III. Z chórem znakomicie
współpracował bardzo zdolny duet muzyczny Piotr Matuska – Adam Chudzik. Ciekawie
dobrane utwory z widocznym zadowoleniem przyjęli nauczyciele, którym były dedykowane,
szkolnej widowni również ten swoisty koncert życzeń się spodobał.
Następnym punktem programu była rozrywkowa potyczka zespołu nauczycielskiego
w składzie: Stanisława Chaber, Dorota Błądek, Marek Piśko, z uczniowskim, który tworzyli:
Róża Wilk, Krystian Drzymała i Łukasz Przybysz. Z podchwytliwymi pytaniami quizu obie
strony poradziły sobie nadzwyczaj dobrze. O wiele trudniejszym zadaniem było odgadywanie
przez zespoły przysłów i powiedzonek, które jeden z uczestników miał zilustrować
rysunkiem. Nie było to łatwe zadanie, mimo że nieźle rysował w ekipie uczniowskiej Łukasz
Przybysz i świetnie w zespole nauczycielskim robił to profesor Marek Piśko. Wybrane
przysłowia nie należały bowiem do tych jednoznacznie się kojarzących, łatwych do
zilustrowania. Podobnie było z zadaniem muzycznym, gdyż trzeba było skojarzyć a potem
nawet zaśpiewać utwory w oparciu o niedługi fragment zagrany przez Piotrka Matuskę – jak
w znanym programie „Jaka to melodia”. Ostatecznie jednak i z tym zadaniem ekipy sobie
poradziły, a widownia miała sporo miłych wrażeń w trakcie tej rywalizacji, którą sprawnie i
na luzie poprowadził Dawid Furtak.
Życzenia złożone przez prowadzących – Gabrielę Kozdroń i Kacpra Piędla – oraz
dedykacyjny występ chóru, który zaśpiewał utwory z ułożonymi specjalnie na tę okoliczność
słowami, był ostatnim akcentem występu artystycznego. Jednakże sama akademia miała
jeszcze jeden bardzo miły akcent. Nauczyciele otrzymali bowiem kwiaty i słodkie upominki,
które wręczały pięknie ubrane, z artystycznie wykonanymi fryzurami, uczennice klas
technikum fryzjerskiego. Spory udział miały w tym oczywiście ich nauczycielki, panie
profesor Jolanta Kyc (pełniąca także rolę fotografa), Małgorzata Drozd i Teresa Koszela.

