Dzień Seniora
W dniu wczorajszym młodzież naszego gimnazjum
rozpoczęła uroczystym akcentem cykl tegorocznych
spotkań z członkami Koła Emerytów i Rencistów Nr 15,
w ramach współpracy środowiskowej. Pod opieką
p.Małgorzaty Łotowskiej oraz p.Anny Kozłowskiej wybrani
uczniowie klas I – III udali się do remizy OSP w Choroszczy,
aby tam przedstawić przygotowaną część artystyczną.
Nasz występ rozpoczęliśmy od uczczenia
Jubileuszu 50–lecia pożycia małżeńskiego dwóch par
seniorów
mieszkających
na
terenie
Choroszczy.
Okolicznościowe upominki, które wręczyliśmy z tej okazji, przygotowały
uczennice pod kierunkiem p. Barbary Raczkowskiej – Bobek na zajęciach
artystycznych. Krótki montaż słowno–muzyczny poprowadziła doświadczona
w tej dziedzinie Ewa Buńkowska uczennica klasy IIIa. Pierwsze słowa
utworów poetyckich przeplatane były dźwiękami skrzypiec, które dzięki
Pawłowi Jaźwińskiemu, wprowadziły piękny nastrój. Kolejnym strofom
w wykonaniu Ani Sokół z IIIb oraz uczennic klasy Ie Elwiry Piątkowskiej,
Agnieszki Buńkowskiej, Julii Polak i Karoliny Mudź towarzyszyły słowa
piosenki w wykonaniu Darii Okruszko, Eweliny Lenczewskiej, Izy Bagińskiej
oraz Małgosi Ordziejewskiej. Ogromnym
aplauzem zgromadzonej publiczności
nagrodzona została recytacja kolejnego utworu w wykonaniu
dwóch Michałów z IIIa – Cylwika i Talipskiego. Refleksyjny nastrój
kolejnej części występu wprowadziły słowa utworów w wykonaniu
Izy Truskolaskiej, Sandry Kazimierczyk, Justyny Stepańczuk oraz
Przemka Gutowskiego. Perełką naszego przedstawienia zostało
określone, dwukrotne tego popołudnia wykonanie solowe
piosenek przez Jowię Nikołajuk z IIIb, z towarzyszeniem Joasi
Lipskiej z klasy IIe i dźwięków gitary Oli Jarockiej z klasy IIb. Na
zakończenie naszego występu wysłuchaliśmy skocznej piosenki
zaśpiewanej przez, biorącą po raz pierwszy udział w naszych spotkaniach, uczennicę klasy Ia Izabelę
Zajkowską.

Gośćmi wczorajszego spotkania byli m.in. burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz,
wicedyrektor Zespołu Szkół w Choroszczy Beata Gawryluk, przedstawiciele Miejsko – Gminnego
Centrum Kultury, Urzędu Miasta i Gminy Choroszcz oraz Rady Miasta i „Gazety w Choroszczy”.
Razem z seniorami wszyscy zgromadzeni uczestnicy gorącymi brawami nagrodzili występ naszej
młodzieży, która wręczyła na koniec przygotowane w świetlicy szkolnej drobne upominki w postaci
kartek imitujących jesienne liście z życzeniami.

