Pod skrzydłami Norwida

Uczniowie i nauczyciele ZS nr 1 świętowali dzień patrona koncertowo. Finał
tegorocznych uroczystości zorganizowali w miniony poniedziałek w kinie „Lot”.

Zespołowi Szkół nr 1 Cyprian Kamil Norwid patronuje od 16 lat. Co roku w pobliżu kolejnej
rocznicy nadania imienia w szkole organizowany jest cykl wydarzeń związanych ze słynnym
poetą. Nie inaczej było również w tym roku. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym na
logo „Dnia Patrona” i konkursie recytatorskim. Oba cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem uczniów z ZS nr 1. Oprócz konkursów z okazji święta patrona zostały
również przeprowadzone specjalne lekcje, których celem było przybliżenie sylwetki i twórczości
C.K. Norwida.
Kulminacją wydarzeń był poniedziałkowy koncert w kinie „Lot”. Myślą przewodnią wydarzenia
stały się aforyzmy Cypriana Kamila Norwida.

Każda klasa ZS nr 1, razem z wychowawcami, wybrała cytat z wierszy poety. Uczniowie
postawili na takie słowa wieszcza, które był im szczególnie bliskie. Dobrali do niech również
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piosenki, które ich zdaniem najlepiej odzwierciedlały bliskie im cytaty.
Po koncercie uczniowie zaprosili swoich kolegów do obejrzenia specjalnie scenek.
Prezentowały one profile zawodowe ZS nr 1. W przygotowaniu ich uczniom pomagała
nauczycielka Ewa Głowacka-Żuk.
Koncert prowadzili uczniowie Technikum Żywienia w Zespole Szkół nr 1: Weronika Krzysiak
oraz Maciej Sztambor. Swoje talenty wokalne zaprezentowali: Magdalena Beć, Weronika Futa,
Natalia Krysa, Aleksandra Lipa, Piotr Mazurek, Agata Orysz, Karolina Warda i Aleksandra
Ziółkowska. Gościnnie wystąpił również Patryk Kropornicki. Występ muzyczny przygotował
Jakub Kotynia z orkiestrą. W jej składzie wystąpili: Milena Kapczuk, Katarzyna Kawa, Paweł
Bednara, Maciej Hołowiecki, Jan Jarecki i Maciej Szałek. Nad całością koncertu czuwał
samorząd szkolny ZS nr 1 i nauczyciele: Danuta Dudzińska i Patrycja Gajewska.

Najlepsi recytatorzy
W konkursie recytatorskim najlepsze okazały się: Patrycja Zając (4Tl) oraz Paulina Konopska
(1Tlh). II miejsce zajęła Anita Strug (1Tż), III miejsce Kamila Figura. Wyróżnienie zdobyła
Weronika Tatara (2Tż).
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