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Bibliotek
Szkolnych,
na
długich
przerwach, można było posłuchać
fragmentów książek czytanych przez
nauczycieli naszej szkoły w ramach akcji:
MĄDRA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM. Swoich
WSŁUCHIWATKÓW nie zawiódł nauczyciel
historii, Pan Cezary Jankowski, który w
mundurze ułana odczytał fragmenty
książki pt.: „Oficerowie i Dżentelmeni”.
Kolejny dzień, to dzień poezji. Żywiołową interpretację wierszy Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej można było usłyszeć w wykonaniu nauczyciela
fizyki, Pana Wiesława Piotrowskiego, który zebrał owacje na stojąco!
Czwartkowa długa przerwa należała do polonisty, Pana Artura Piekary,
który czytał fragmenty znanej wszystkim lektury pt: „Mały Książę” Antoine’a
de Saint-Exupéry’ego. Liryczna interpretacja przygód Małego Księcia bardzo
spodobała się publiczności, która nadal trwała w zasłuchaniu, pomimo
dzwonka na lekcję.
Wśród piątkowych czytających znalazła się wszechstronnie uzdolniona
nauczycielka chemii (taniec, śpiew, ostry dowcip) Pani Wioletta Kobzdej.
Mimo problemów z głosem nie zawiodła młodych czytelników. W jej
wykonaniu można było posłuchać fragmentu książki Joanny M. Chmielewskiej
pt.: „Poduszka w różowe słonie”.
Nie zabrakło też popisów wokalnych i tanecznych uczniów naszego
liceum. Na medal spisały się dwie tańczące Klaudie z IIc oraz śpiewająca i
grająca na gitarze Marietta z Ib. Dużo radości wniósł występ Miłosza i Magdy z
IIb, do których przyłączyły się samozwańcze chórki i podrygi baletowe w
postaci Natalii i Nikoli również z klasy IIb.
Wielkim sukcesem okazały się popisy instrumentalno-wokalne Pana
Dyrektora Mirosława Żylika, wirtuoza gitary klasycznej. Zgromadzone tłumy
szczelnie wypełniły czytelnie, żądając bisów.
Wszystkim, którzy wystąpili,
gratulujemy talentu i odwagi!!!
Natomiast publiczności dziękujemy za przybycie
oraz serdeczne przyjęcie występujących.
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Pan Cezary Jankowski, nauczyciel historii, czyta fragmenty książki
pt.: „Oficerowie i Dżentelmeni”.

Interpretację wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
z tomiku pt.: „Być kwiatem?...”,
można było usłyszeć w wykonaniu
nauczyciela fizyki, Pana Wiesława
Piotrowskiego. Nikt nie spodziewał
się, że nauczyciel fizyki i matematyki
ma duszę romantyka.

Polonista, Pana Artur Piekara czyta fragmenty znanej wszystkim
lektury pt: „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Na występ wokalno-instrumentalny dyrektora szkoły, Pana
Mirosława Żylika przybyły prawdziwe tłumy. Zabrakło miejsc
siedzących...

Nauczycielka chemii, Pani Wioletta Kobzdej przeczytała fragmenty
książki Joanny M. Chmielewskiej pt.: „Poduszka w różowe słonie”.

Dwie Klaudie z IIc, tańczące nestorki, przypomniały układ taneczny
wykonywany na obozie integracyjnym przez klasy pierwsze licealne.

Marietta z Ib czarowała publiczność swoim lirycznym wokalem.

Dużo radości wniósł występ Miłosza i Magdy z IIb LO, do których
przyłączyły się samozwańcze chórki i podrygi baletowe w postaci Natalii i
Nikoli, również z klasy IIb LO. Magdzie i Miłoszowi udało się zachować „zimną
krew”, pomimo szaleńczej energii „drugiego planu”. Pełen profesjonalizm!!!

