
ŚWIĘTO EDUKACJI w naszej szkole.
13 października 2016 roku obchodziliśmy w naszej szkole święto EDUKACJI NARODOWEJ, 
popularnie nazywane Dniem Nauczyciela. Wszyscy uczniowie byli ubrani na galowo, co jeszcze 
podkreślało uroczysty charakter tego jedynego dnia w roku szkolnym. Pracownicy szkoły oraz 
uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie przygotowane przez młodych wykonawców z klasy 6 a szkoły 
podstawowej oraz 1a, 2b i 3a gimnazjum. Młodzież w pracy nad występem wspierały Panie A. 
Torschmidtowa i E. Tarkowa. Przedstawienie składało się z dwu części : w pierwszej za pomocą siły 
wyobraźni, a także dzięki  muzyce z epoki, strojom i - przede wszystkim -  grze młodych aktorów, 
przenieśliśmy się do roku 1773, tj. do czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, dzięki 
któremu utworzona została KEN. Prowadzącymi całą imprezę byli uczniowie klasy pierwszej gimnazjum
Aleksandra Piekarska i Mateusz Grylak.

W rolę Króla wcielił się z powodzeniem Patrick Stroński z klasy 3a gimnazjum, a role dwu sekretarzy 
królewskich odegrali gracko odziani w stroje z epoki i obowiązkowe peruki, Jakub Jorgel i Jakub 
Kramek z tej samej klasy. Na królewskim balu obecne były także liczne damy dworu, w które wcieliły się
dziewczęta z klasy 2b i 3a gimnazjum: Paulina Barbachowska, Dorota Rogusówna, Sonia i Nikola 
Miemcówny, Roksana i Nikola Słotówny,  Aleksandra Kołodziejówna,  Karolina Wojtarowiczówna. 
Dziewczęta odtańczyły " Kontrtanz" popularny w epoce oświecenia.

Wszyscy widzowie stali się świadkami przedstawienia przez Króla inicjatywy utworzenia "Komisyji 
Edukacyji Narodowej", pierwszej w Europie instytucji o charakterze Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
co obecne na sali rozentuzjazmowane damy dworu i widzowie przyjęli głośnymi brawami i okrzykami 
zadowolenia. 

Następnie widzowie wrócili do czasów współczesnych, by obejrzeć humorystyczną scenkę z życia 
dzisiejszej szkoły. W rolę uczniów wcielili się utalentowani aktorzy z klasy 6a :  Oliwier Ryba, Dawid 
Wawrzak, Kinga Konieczna, Wiktoria Bornówna, Kamil Kapera, Krzysztof Kolasa, Klaudia Grabowska, 
Julia Kapkowska. Nauczycielkę brawurowo odegrała  Julia Korbelówna , a wróżkę Luzbajerę, która w 
przedstawieniu zaczarowała Panią nauczycielkę , znakomicie oddała Julia Rogalówna . 

Przedstawienie uświetnił występ szkolnego zespołu wokalnego prowadzonego przez Panią E. 
Giżyńską, który zaśpiewał dwie piosenki z dedykacją dla wszystkich pracowników oświaty. Na koniec 
uczeń klasy 5 a, Józef Plonka zagrał solo, na akordeonie " Etiudę ", a przedstawiciele Samorządu 
Szkolnego rozdali pracownikom szkoły cukierki z serdecznymi życzeniami. Było naprawdę miło i 
uroczyście. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia składamy serdeczne 
podziękowania.
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