Carpe Diem — dodatek

Dziennikarski finish
Tomek, Meg, Kena, Siaśka, Hubcio, Olcia, Ania

D

nia 19.04.2011 r. odbyła się XII edycja Wojewódzkiego
Konkursu Gazetek Szkolnych „Gimnazjalni Żurnaliści”.
Dzięki ubiegłorocznej wygranej, redakcja „Carpe diem”
miała zaszczyt zostać organizatorem i gospodarzem imprezy. Opiekunki gazetki panie: Iwona Pietrzak i Elżbieta Sobieszek od samego
rana postawiły wszystkich na nogi. O godzinie 9.00 redaktorzy gazetki w napięciu oczekiwali
na przybycie zaproszonych
gości.
Przedstawiciele
przybyłych redakcji z opiekunami przed rozpoczęciem uroczystości udali się
na wycieczkę po naszym
gimnazjum.
Uroczystość
rozpoczęła
się po godzinie 10.00
w sali gimnastycznej.
Poprowadzili ją Paulina
Wróblewska i Hubert Smoliński. Najpierw zgromadzonych gości przywitał
dyrektor naszej szkoły pan
fot. Ania Sobierańska Juliusz Sieradzon. Następnie zaczęła się część artystyczna. Jako pierwsza wystąpiła grupa teatralna „S.Z.O.K” , której
opiekunem jest pani Katarzyna Narkiewicz. Przedstawienie pt. „Mały
Książę w blokowisku” stanowiło współczesną adaptacje powieści
paraboli. Tytułową rolę odegrał Kacper Górski. Towarzyszyli
mu inni utalentowani uczniowie z naszej szkoły: Kamila Ostrowicka,
Maria Głowienka, Adrianna Kruszyniak, Angelika Kurowska, Olga
Rosiak, Hubert Smoliński i Michał Dudkowski. Inscenizacja poruszała problemy nastolatków oraz ich zawirowania miłosne. Po burzliwym rozstaniu główny bohater szukał Róży, gdyż chciał ją przepro-

sić. Dopiero po spotkaniu z: Radnym, Staruszkiem, siostrami Próżnymi oraz po wysłuchaniu rozmowy kwalifikacyjnej pracoholiczki,
że jest ona najważniejszą osobą w jego życiu. W finałowej piosence
pt. „Ciacho” Róża wyznała miłość swojemu ukochanemu.
Zdolności taneczne zaprezentowali członkowie Klubu Tańca Towarzyskiego „Faworyt” Kutno: Katarzyna Hanc i Kacper Pawłowski,
Magdalena Wasielak i Adrian Bogdański, którzy zatańczyli tańce
latynoamerykańskie, standardowe oraz freestyle. Musical „Szkolne
Koncertowo” był kolejnym punktem programu. Scenariusz do niego
napisała Kasia Ciostek – uczennica klasy III: „Pisząc scenariusz starałam się, aby nawiązywał do nudnego życia ucznia, a jednocześnie
śmieszył widza. Jak wiadomo mamy trudności ze wstawaniem rano
do szkoły. Stwierdziłam, że to świetny pomysł na pierwszą scenkę.
Wystarczyło dobrać odpowiednią piosenkę. Ułożeni na ogromnych
poduchach śpiewaliśmy utwór pt. „Przebudzenie Ikara”. Inspiracją
do kolejnej sceny byli nauczyciele. W zabawny sposób przedstawiłam
ich karykatury. Mam nadzieje, że udało mi się rozbawić publiczność”.
Piosenka „Telefony” Republiki była dopełnieniem całości. Na zakończenie, występujący wykonali utwór „Baby” Justina Biebera. W musicalu udział wzięli: Paulina Wróblewska, Katarzyna Hyży, Angelika
Kurowska,. Adrianna Kruszyniak, Hubert Smoliński, Michał Dudkowski, Marcin Kotliński oraz Katarzyna Ciostek. Nad całością czuwały panie: Iwona Pietrzak i Jolanta Andrysiak. Wszystkie występy
były na bardzo wysokim poziomie. Zaskakiwały swoją spontanicznością i naturalnością. Przepełnione były mnóstwem humoru i fantazji tak mówili uczestnicy. Przypadły do gustu nawet najbardziej wybrednym widzom. Praktycznie przez cały czas publiczność śmiała się.
Gwoździem programu okazały się „konsultacje z jurorami” z: panem
Przemysławem Bieńkiem, panią Małgorzatą Kopeć i panem Maciejem Kałachem. Dostaliśmy wiele cennych wskazówek, dzięki którym
możemy doskonalić swoje gazetki.
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fot. Ania Sobierańska
Po pół godzinie
„mini
warsztatów” uczestnicy
i goście zostali
zaproszeni
na obiad i słodki
poczęstunek,
po którym odbyła
się
prezentacja
gazetek biorących
udział w XII Wojewódzkim Konkursie
Gazetek
Szkolnych.

fot. Ania Sobierańska
nego, bardzo emocjonującego przedsięwzięcia. Każda redakcja może
czuć się wyróżniona, bo uczniowie redagujący są wybrani, wyróżnieni
i niepowtarzalni. To właśnie oni robią coś ponad. Nie chcą być przeciętniakami.

W końcu nadszedł długo oczekiwany moment ogłoszenie wyników oraz rozdafot. Ania Sobierańska nie nagród. Werdykt
odczytał
Przewodniczący komisji XII edycji konkursu. Pierwsze
miejsce przypadło gazetce „PÓŁSERIO”. Drugie miejsce zajęła „Piętnastka”, natomiast trzecie „Carpe diem”.

fot. Ania Sobierańska

Podsumowując Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych „Gimnazjalni Żurnaliści” można zaliczyć do uda-
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