WARSZTATY TEATRALNO-MUZYCZNE
WYCIECZKA DO WARSZAWY 18.06.2014R.
18 czerwca 2014r. uczniowie warsztatów teatralno - muzycznych działających przy
Gimnazjum wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
Zorganizowanie wyjazdu możliwe było dzięki finansowemu wsparciu: pani Marii
Dubrawskiej – Lichtarskiej, Burmistrza Miasta Przeworska, pani Józefy Kozłowskiej, Prezesa
Banku Spółdzielczego Przeworsku, pana Karola Benbenka z Zakładu RzeźniczoWędliniarskiego w Przeworsku, pana Roberta Jaśkowca z firmy „Impresja” w Przeworsku,
panów Marka Pelca i Janusza Gondka z firmy Margo Pack w Przeworsku i pana Jerzego
Zagórskiego właściciela Piekarni w Tryńczy. Serdecznie dziękujemy, że tak chętnie przyszli
nam z pomocą.
Przez całą trasę wycieczki towarzyszyły nam piosenki, nad którymi uczniowie
pracowali w ramach warsztatów. Ten repertuar mieszkańcy naszego miasta mogli usłyszeć
i zobaczyć 15 czerwca podczas pikniku „Niedziela dla zdrowia” oraz 17 czerwca na spotkaniu
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Wyjazd do Warszawy dał uczniom możliwość zwiedzenia Zamku Królewskiego,
Katedry Św. Jana, w której znajduje się sarkofag z ciałem Patrona Szkoły – ks. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego oraz Stare Miasto. Katedra Św. Jana jest miejscem, które staramy się
zawsze odwiedzić będąc w Warszawie.
W miłej atmosferze zwiedziliśmy także Łazienki Królewskie, gdzie poza pałacem
i amfiteatrem podziwialiśmy pomnik Fryderyka Chopina. Wszystkich urzekła atmosfera
spokoju i wypoczynku panująca w parku.
Spacerując po Wilanowie podziwialiśmy barokowy park i alejki z pięknymi różami.
Wyjazd był podziękowaniem uczniom, którzy aktywnie działają w warsztatach
teatralnych. Ponadto związany był z udziałem w uroczystym wręczeniu nagród za zdobycie
I miejsca w ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną w ramach projektu
„Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas na Tysiąclecia”.
Praca zawierać musiała wypowiedzi i refleksje uczniów na temat „Moje spotkania ze
Stefanem Kardynałem Wyszyńskim”.
Za zwycięską prezentację pt.: ”Moja droga była zawsze drogą Wielkiego Piątku” nagrodę
odebrali uczniowie: Aleksandra Zabłocka i Jan Jarosz wraz z opiekunami panią Jagodą
Magoń i panią Sabiną Cieślak.

Udział w konkursie i przygotowana prezentacja to owoc stałej pracy nauczycieli z osobą
Patrona Szkoły.
W drodze powrotnej uczniowie nie zrezygnowali ze wspólnej zabawy i śpiewu,
którym towarzyszył akordeonowy akompaniament.
Wrażenia z wycieczki, jej atmosfera pozostają w naszej pamięci, wdzięczni jesteśmy
organizatorom i wszystkim, którzy pomogli w sfinansowaniu wyjazdu.
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