Szkolny Dzień Talentów w sierpeckim
liceum
W roku 2011 minister oświaty przyznała naszej Szkole tytuł Szkoły Odkrywców
Talentów. Od tamtej pory pierwszy dzień wiosny to Dzień Talentów.
20 marca 2015 roku już po raz piąty odbyła się Szkolna Gala Talentów, którą
przygotowała młodzież z klasy I a.
W tym roku certyfikatem i pamiątkową statuetką uhonorowano ponad
dziewięćdziesięciu uczniów. Nasi licealiści posiadają różnorakie talenty.
Sklasyfikowano je w pięciu kategoriach: naukowiec, sportowiec, artysta muzyk,
artysta plastyk, piosenkarka/ piosenkarz, tancerka/tancerz. Dla potrzeb
tegorocznej gali utworzono dwie dodatkowe kategorie: recytator oraz
iluzjonista.
Nagrody przyznawane przez grono nauczycieli wręczały pani Ewa Nowakowska,
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego oraz pani
Ewa Jancewicz, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka
Sucharskiego.
Podczas uroczystości swoje uzdolnienia prezentowali niektórzy nagrodzeni.
Wokalne i instrumentalne umiejętności pokazali członkowie zespołu „Szału nie
ma”: wokalistki Lena Hadi (kl. III g) i Sylwia Wójcik (kl. III c) oraz
perkusista Sebastian Filipkowski (kl. I a) i gitarzysta Bartosz Gołębiewski
(kl. II b). Gościnnie wystąpili pan Artur Lewandowski i Przemysław
Goździkowski. Sebastian, Bartek i Przemek są członkami jeszcze jednego
zespołu – „Cisi Mnisi”, którego wokalistką jest Marta Topolewska z kl. I a.
„Cisi Mnisi” brawurowo wykonali składankę przebojów disco polo w nowych
aranżacjach. Podczas gali śpiewała również uczennica klasy II c Ilona Kosek.
Taneczne uzdolnienia zaprezentowała Ania Domżalska z klasy II f. Niecodzienny
pokaz iluzjonistyczny dał Rafał Antonowicz (kl. I e). Swoje prace plastyczne
prezentowały Maria Sobocińska (kl. I c), Martyna Jaglińska (kl. I f),
Aleksandra Szczepańska (kl. III d) i Ewa Jezierska (kl. I b). Na wystawie
znalazły się również artystyczne zdjęcia autorstwa Anety Michalskiej (kl. II
e) oraz Anastazji Dudkiewicz (kl. I b). Duże zainteresowanie zyskały
przepiękne prace Elżbiety Pesty (kl. I a). Ela jest autorką figurek
wykonanych za pomocą japońskiej sztuki origami modułowego.
Tegoroczną galę zakończył występ klasy I a. Wokalistki Alicja Gutkowska,
Klaudia Lewandowska, Elżbieta Pesta oraz Marta Topolewska wraz z całą klasą
zaśpiewały piosenkę pod wiele znaczącym tytułem „Jeśli nie my to kto?”.
Zachęcamy wszystkich do rozwijania umiejętności i chwalenia się nimi. Może i
Ty w przyszłym roku otrzymasz wyróżnienie?
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