Otrzęsiny 2016 – „Sielsko i Anielsko”
20 października 2016 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. mjra
Henryka Sucharskiego odbyły Otrzęsiny. Tegoroczna uroczystość, przygotowana z
myślą o uczniach klas pierwszych, odbyła się w klimacie polskiej wsi „Sielsko
i Anielsko”.
Impreza rozpoczęła się od prezentacji najmłodszych licealistów, a posłużyć do
tego miały lubiane i znane wszystkim filmy o tematyce ludowej: „Chłopi” –
klasa I a, „Kogel mogel” – klasa I b, „Sami swoi” – klasa I c, „U Pana Boga
za piecem” – klasa I d. Oprócz prezentacji młodzież musiała także wziąć
udział w specjalnie przygotowanych konkurencjach. Pierwszą z nich, obieranie
ziemniaków na czas, wygrała klasa I b. Zwycięstwo w kolejnych zmaganiach,
wyścigu w workach, przypadło klasie I c. Ubijanie białek „na sztywno”
sprawiło wiele trudności, ale tu ponownie najlepsza okazała się I b. Zabawą,
która rozśpiewała zgromadzoną w hali publiczność było karaoke.
Pierwszoklasiści zaśpiewali wylosowane przez siebie piosenki.
Niebywałą atrakcją dla uczestników Otrzęsinek był samochód lat 80 – tych
słynny Fiat 126 p. Dzięki swojemu niewielkiemu gabarytowi, a jednocześnie
ogromnej „ładowności” Maluch stał się przedmiotem przechwałek, ile osób może
pomieścić to niewielkie z pozoru auto. Właśnie na tym polegała kolejna
konkurencja, tzn. do samochodu musiało wejść jak najwięcej uczniów. W tym
zadaniu najlepsza okazała się klasa I d, która zmieściła aż 12 osób.
Czas między konkurencjami umilali wszystkim panowie ze słynnej ławeczki spod
sklepu „U Krysi” oraz „piękne i prawie pełnoletnie Słowianki”.
Otrzęsiny 2016 zwyciężyli uczniowie z klasy I b. W nagrodę młodzież otrzymała
kosz pełen tradycyjnych wiejskich przysmaków oraz możliwość przygotowania
takiej uroczystości w roku szkolnym 2017 / 2018.
Tegoroczna impreza niewątpliwie przypadła do gustu całej społeczności
szkolnej. Zgromadzeni w hali sportowej nauczyciele oraz uczniowie bawili się
znakomicie. Tak wspaniałej publiczności z pewnością może nam pozazdrościć
każda szkoła.
Otrzęsiny 2016 przygotowała klasa II d wraz z wychowawczynią panią Krystyną
Witkowską. Uroczystość poprowadzili: Jarek Gradowski i Marta Twardowska.
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