Karnawał w Zespole Szkół nr 1
W dniu 17.02.2015 r. – w Gimnazjum nr 1 świętowaliśmy Ostatki i związaną z nimi wielowiekową
tradycję przebierania. Już od rana na przerwie słychać było głośne śmiechy i okrzyki. Zniknęły
schludne stroje, a na szkolnym korytarzu roiło się od przedziwnych osobistości.
Klasy przebrały się, przyjmując wylosowany wcześniej motyw przewodni: Kl. 1A- Grupy etniczne, Kl.
1B- Służba zdrowia, Kl. 1C- Potwory, Kl. 1D- Gastronomia, Kl. 1E- Kibice, Kl. 2A- Służby mundurowe,
Kl. 2B- Sportowcy, Kl. 2C- Piosenkarze, Kl. 2D- Rolnictwo, Kl. 3A- Postaci z bajek, Kl. 3BBohaterowie filmów, Kl. 3C-Bogowie greccy, Kl. 3D- Osoby starsze.
Wszystkie klasy wykazały się dużym zaangażowaniem. Uwagę przykuwała klasa 2A przebrana za
służby mundurowe i kl. 1B jako służba zdrowia, a uśmiechy na twarzach wzbudzał jeden z uczniów
kl. 2D, której motywem przewodnim było rolnictwo- chodzący z karteczką „Rolnik szuka żony”.
Również wychowawcy klas prowadzili tego dnia lekcje w niezwykle barwnych strojach. Groźnie było
na lekcji wychowania fizycznego za sprawą potwora w przerażającej masce, lekcję języka polskiego
śpiewająco prowadziła Ewa Demarczyk i… strażaczka, lekcję matematyki dr. Zosia Burska z serialu
„Na dobre i na złe”, a biologię piękna kibicka.
Przed feriami odbyła się także ostatkowa dyskoteka charytatywna na rzecz Ady Krawentek i Kuby
Gołębiowskiego, zmagających się z chorobami nowotworowymi. Głównym inicjatorem akcji był
Kacper Pabiańczyk – uczeń klasy 3B Gimnazjum nr 1 wspomagany przez Samorząd Uczniowski.
Dodatkowo, tego dnia, podczas przerw międzylekcyjnych, sprzedawane były babeczki, ciasta i inne
słodkości upieczone przez każdą klasę. Pozyskane ogółem fundusze w wysokości ponad tysiąca sto
złotych zostały w całości przekazane rodzicom dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, iż, mimo, że Ada i
Kuba nie są uczniami Gimnazjum nr 1 to jednak istnieje wśród młodzieży silna więź solidarności i
chęć niesienia pomocy, tym, którzy naprawdę jej potrzebują, a uczęszczanie do tej czy innej szkoły
nie ma wówczas większego znaczenia.
Adzie i Kubie życzymy dużo uśmiechu, radości z małych rzeczy, patrzenia w przyszłość z nigdy
niegasnącą nadzieją i trzymamy kciuki za szybkie przezwyciężenie choroby. Pamiętajmy, że zdrowie
to jedna z najważniejszych wartości w życiu, i jak to zauważył wiele wieków temu patron Gimnazjum
nr 1, Jan Kochanowski, szanujmy je, zanim się zepsuje.
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