Comeniusa dzień trzeci - próby, przegląd
kolęd i integracja przy ognisku,
28.01.2015
Kolejne długotrwałe próby do międzynarodowego
musicalu „Wśród przyjaciół”, po nich IV Szkolny
Przegląd Kolęd poszerzony o koncert piosenek świątecznych z udziałem gości
i wreszcie zasłużony odpoczynek z integracją przy ognisku w Lasku Miejskim –
to elementy programowe środy 28 stycznia 2015 r., trzeciego dnia pobytu
w Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera grupy młodzieży z 5 krajów
współpracujących w programie Comenius.
Od samego rana Hiszpanie, Turcy, Niemcy, Rumunii, Portugalczycy i Polacy,
w ramach Programu COMENIUS „Partnerskie projekty szkół. „EU-ROPE.
Zróbmy musical”, pod okiem swoich opiekunów wykonywali ostatnie elementy
niezbędnych rekwizytów i dekoracji do własnych scenek, szlifowali dialogi,
śpiew, taniec i grę na instrumentach. Nad sprawną organizacją tych prób
czuwały koordynatorki ze strony gospodarzy – panie Agata Kołucka i Renata
Hymka – wspierane przez innych nauczycieli. Atmosferze pracy nad wspólnym
musicalem sprzyjał piękny rewiowy wystrój sali gimnastycznej łowickiej
„Dwójki”, w której 24 stycznia br. odbywał się XIII Bal Gimnazjalny. Językiem
komunikacji dla wszystkich był głównie angielski, ale w trakcie prób dało się
słyszeć mieszaninę kilku języków, w tym także niemieckiego. Usprawnieniu
kontaktów w tym języku pomógł gimnazjalistom z „Wegnera” szkolny konkurs
słownictwa pt. „Sage das auf Deutsch” przeprowadzony nieco wcześniej (22 I)
przez nauczycieli tego języka: Karolinę Ignaczewską i Macieja Trojanowskiego.
Spośród 14 uczestników najlepsza okazała się w tej dziedzinie Marta Graczyk
z klasy 3A – mistrzyni słownictwa („Wortschatzmeister”), a uczennica kl. 1B
Adrianna Wilk zdobyła wyróżnienie. Po próbach do musicalu, około godz.
11.00, rozpoczął się IV Szkolny Przegląd Kolęd. Tegoroczny przegląd miał
szczególny wymiar z uwagi na gości z Comeniusa. Do konkursu przystąpiły
4 grupy uczniów z 5 klas: 1C, 2A, 3C, 3A i 3E i każda z nich zaprezentowała
jeden utwór (acapella lub z podkładem muzycznym). Międzynarodowe jury
złożone z nauczycieli: Renata Hymka (Polska), Jose Maria Villar
(Hiszpania/Katalonia), Rosario Lucena (Portugalia) i Marion Hornetz (Niemcy)
wyłoniło niekwestionowanego zwycięzcę: połączone siły klas 3A i 3E
w piosence „All I want for Christmas”. Nim jednak jurorzy ogłosili werdykt,
na scenie wystąpiła najpierw Aleksandra Kozieł z kl. 1C z przepięknym

wykonaniem włoskiej piosenki „Tu scendi dalle stelle”, a po niej zaprezentowali
się goście z Niemiec, Rumunii i Portugalii. Bardzo sympatycznym
zwieńczeniem tego twórczego dnia była wyprawa niemal stuosobowej grupy
poza miasto. Około godz. 13.00 autokar w dwukrotnym kursie przewiózł grupy
zagranicznych gości z ich polskimi opiekunami w okolice polany Lasku
Miejskiego, gdzie niecierpliwie wyczekiwali ich przedstawiciele Rady
Rodziców, a wśród nich główni organizatorzy integracji przy ognisku, panowie:
Adam Kalinowski, Piotr Sowiński i Marcin Cieślak. Płonące ognisko, chrupiące
kiełbaski i gorąca herbata były niewątpliwą atrakcją dla wszystkich i niezwykłą
okazją do pogłębiania przyjaźni. Zabrakło tylko prawdziwej polskie zimy…

