
    Wigilijne pożegnanie roku 2016 

 Tradycji musiało stać się zadość w ostatnim szkolnym dniu roku. To nie czas na 

naukę, ostatnie sprawdziany czy wystawianie ocen „pod choinkę”. W czwartek 22 grudnia 

cała społeczność szkolna zebrała się najpierw w szkolnej auli, później zaś poszczególne klasy 

przy (przed)wigilijnej wieczerzy, by złożyć sobie serdeczne życzenia i podzielić się 

opłatkiem. A na koniec jeszcze klasy ruszyły w kolędową trasę, by podzielić się swoją 

radością z innymi.  

 Profesor Jacek Chudzik przygotował wigilijną akademię ze sporą grupą uczniów, 

głównie z klasy I i II LO. Zaprezentowali się w wykonaniach kolęd i słownym montażu 

okolicznościowym m.in.: Katarzyna Drabik, Gabriela Rurak, Wiktoria Socha, Justyna Sądej, 

Anna Majowicz, Paweł Sowa, Kacper Rogala, Weronika Szewc, Ewelina Koc, Joanna Szewc, 

Agnieszka Laufer, Karolina Kołodziej, Edyta Misiak, Sylwia Węglarz, Dagmara Olechowska, 

Róża Wilk, Kacper Szewczyk. Audiowizualnie wspomagał występujących Tomasz Sagan, zaś 

pięknie akompaniowali im przy kolędach Adam Chudzik (gitara) i Kamil Kowal (akordeon).  

 Odpowiedni fragment „Ewangelii według św. Łukasza” odczytał ksiądz Łukasz 

Maliński, następnie zaś poświęcił opłatki. Te wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi 

przekazał dyrektor szkoły Stanisław Haduch wychowawcom poszczególnych klas, oni zaś 

później podzielili się ze swoimi podopiecznymi. Edukacyjnym akcentem tego dnia było 

wręczenie dyplomów laureatom niedawno przeprowadzonych i właśnie rozstrzygniętych 

dyktand z języka niemieckiego i języka angielskiego. „Szkolne dyktando z języka 

niemieckiego” przy współpracy z WSiP przeprowadziła i pomogła wręczyć nagrody pani 

profesor Elżbieta Łagocka-Mękal. I nagrodę w nim zdobył Krzysztof Rogala z III LO, kolejne 

Róża Słoniec z II LO i Marta Iskra z II T. Natomiast „Szkolne dyktando z języka 

angielskiego” we współpracy z Oxford University Press przeprowadziła pani profesor 

Agnieszka Kołodziej. Wraz z dyrektorem wręczyła je Małgorzacie Wąsik z I LO (I nagroda), 

jej klasowemu koledze Pawłowi Sowie (II nagroda) i Ewelinie Węglarz z II T (III nagroda).  

 Spotkanie z wychowawcami w klasach, śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, 

jedzenie przygotowanych na ten dzień przysmaków (nade wszystko uświęconych tradycją) i 

kolędowanie międzyklasowe, wiele życzeń i serdecznych słów – to zwieńczenie tego dnia, 

który emanował radością i serdecznością.  
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