Przywitaj wiosnę, z Pasją …
Pierwszy dzień wiosny- to jeden z ulubionych dni naszych uczniów. Kolejny raz mogliśmy się
przekonać, że nie musi się on sprowadzać jedynie do wagarów czy tradycyjnego topienia marzanny. W
piątek 21.03. 2014r. nasi gimnazjaliści świętowali przywitanie wiosny. Klasa Ia- pełniąca obowiązki
gospodarza szkoły wraz ze swoją wychowawczynią p. Izabelą Matuszewską przygotowali na ten dzień
mnóstwo atrakcji. Cała impreza przebiegała pod hasłem „ Przywitaj wiosnę, z Pasją…” - której celem
było pokazanie młodym czym jest pasja, że warto ją odnaleźć w swoim życiu i jej się poświęcać.
Świętowanie rozpoczęliśmy wspólnym śniadaniem. Każda z klas przygotowała pięknie
ustrojony wiosennie stół, a na nim zdrowe i przepyszne potrawy. Po smacznym rozpoczęciu, wszyscy
udaliśmy się do Gminnego Domu Kultury, gdzie odbyła się druga część przywitania wiosny, a
mianowicie festiwal talentów, prowadzony przez klasę IA. Imprezę uświetnili swoją obecnością i
występami wspaniali goście, wśród nich Krzysztof Riewold i Wojtek Kurpiela, którzy przygotowali
pokaz żonglerki i kuglarstwa, Robert Herbut- zachwycił wszystkich swoim tańcem breakdance,
Przemysław Leśniak- zaprezentował nieznany nam dotąd taniec poppingowy. Oprócz występów
naszych gości na scenie zaprezentowali się nasi uczniowie, prezentując swoje talenty: Agata Żurowska,
Aleksandra Kucharska, Claudia Macrie, Justyna Stiler, Wiktor Kruszelnicki, Jan Mataszewski oraz
wolontariusze Szkolnego Koła Caritas.
Występy młodzieży zachwyciły publiczność, każdy został nagrodzony gromkimi brawami.
Uwieńczeniem festiwalu była niespodzianka przygotowana przez naszych gości, wspólny występ
łączący w sobie elementy kuglarstwa, breakdance oraz poppingu. Festiwal talentów zachwycił
publiczność i miejmy nadzieję skłonił do poszukiwania swojej życiowej pasji. Wszyscy występujący
zostali nagrodzeni i otrzymali medal „Człowiek z Pasją”. Po udanych występach nastąpił czas na
wspólne zabawy. W konkurencjach chętnie wzięli udział uczniowie, ale i nauczyciele. Na zakończenie
cała szkoła wspólnie zatańczyła znane tańce integracyjne, których nauczyli nas wolontariusze SKC.
Wiosenna impreza przyniosła wiele radości całej społeczności szkolnej. Uczniowie, nie
żałowali, że pozostali tego dnia w szkole. Przygotowane atrakcje wywołały uśmiech na ich twarzach i
pokazały, jak ważne jest odnalezienie pasji, która czyni życie człowieka szczęśliwym. Dziękujemy
naszym gościom za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie naszej szkolnej imprezy, naszym sponsorom
firmie ROTOX oraz Radzie Rodziców i przede wszystkim całej społeczności szkolnej za dobrą zabawę i
wspólne świętowanie pierwszego dnia wiosny.
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