
ŚWIĘTO SZKOŁY 

 

14 października 2015 roku w Zespole Szkół nr 5 odbył się Dzień Szkoły o 

charakterze konkursu – Liga Fredrowska. Uczniowie przygotowali się w czterech 

konkurencjach – literackiej, plastycznej, wokalno – tanecznej i ogólnej. Musieli 

więc napisać wiersz zawierający odmianę wyrazu „Fredro” przez przypadki, 

narysować plakat promujący Naszą Szkołę, komiks ukazujący jedną z bajek poety 

(uczniowie z klas pierwszych) lub przygotować „Bukiet dla Fredry” (druga i trzecia 

klasa gimnazjum oraz druga liceum), a także wykonać piosenkę inspirowaną 

twórczością Fredry wraz z układem choreograficznym. Pod uwagę wzięte zostały 

również wygląd i zachowanie klas. Mile widziane były transparenty z hasłami 

nawiązującymi do tego święta. 

W klasie 1bg przygotowania zaczęły się, gdy pani Kaczyńska uświadomiła 

nam, że mamy mało czasu, a nie mieliśmy jeszcze nic zrobione. Poświęciliśmy 

wtedy lekcję języka polskiego na myślenie nad naszymi zadaniami. Zarządzaniem 

zajęła się Hania, przygotowania pracy plastycznej podjął się Maciek, a ja z Moniką 

układałyśmy piosenkę, jednak w to zadanie stopniowo zaangażowała się prawie 

cała klasa. Na przerwie, zaraz po języku polskim, wraz z Hanią i Moniką 

zaczęłyśmy myśleć nad piosenką, której tekst nadawałby się do przerobienia. Nie 

mając pomysłu, wymieniałyśmy tytuły, które przyszły nam do głowy. Jednym z 

nich (pomysł Hani) był „Ona tańczy dla mnie” zespołu Weekend. Układając 

kolejne wersy, stworzyłyśmy refren i pierwszą zwrotkę. Tekst jednak ulegał 

później zmianom, ale opierał się na tym pierwszym pomyśle. Kilka dni później 

próbowałyśmy ułożyć drugą zwrotkę, jednak pisało nam się trudniej. Nie 

mogłyśmy się zdecydować na konkretny wers, ponieważ padło kilka różnych 

propozycji, a nie wszyscy uważali zgodnie, która jest lepsza. Na godzinie 

wychowawczej pani Janczewska stwierdziła, że jej zdaniem, jak większej części 

klasy, najbardziej odpowiedni jest tekst Basi. Przyjęliśmy tę wersję, jednak 



kolejna zmiana nastąpiła podczas próby całości. Zdecydowaliśmy, że z drugą 

zwrotką nasza piosenka jest za długa. W ten sposób problem rozwiązał się sam.  

Po wyćwiczeniu piosenki dziewczyny - z Hanią na czele - wymyśliły układ, 

który wykonywałyśmy podczas prezentacji. Marcelina natomiast zajęła się 

projektowaniem kreacji dla Bartka, który miał być naszym Fredrą. Efekt był 

naprawdę dobry. Zadowoleni również z wiersza, autorstwa Basi, przystąpiliśmy do 

konkursu.  

Podczas Święta Szkoły odbyło się również pasowanie pierwszorocznych na 

uczniów Naszej Szkoły. Przedstawiciele wyszli na środek, by w imieniu swoich klas 

ślubować pracowitość, a także podjąć się wielu innych zobowiązań. Wspólnie 

zaśpiewaliśmy również hymn Naszej Szkoły. Następnie zaczęły się prezentacje.  

Nasza klasa występowała jako druga. Niektórzy się stresowali, inni traktowali 

występ jako, tylko i wyłącznie, podsumowanie naszej wspólnej pracy. Jeszcze inni 

- po prostu jako zabawę, przerywnik od nauki. Sam występ poszedł dobrze, a 

najbardziej publiczności podobał się końcowy „efekt specjalny”, czyli przysiad 

dziewczyn i odwrócenie się stojących za nimi chłopców. Każdy miał bowiem 

przyczepioną na plecach literę, a razem tworzyły one napis I ♥ FREDRO.  

Każdy występ był z jakiegoś względu wyjątkowy. Jedni skupili się bardziej na 

tekście, inni na melodii. Jedni wykonywali gotowe piosenki, inni przerabiali tekst, 

a jeszcze inni sami układali całość. Często zaangażowana była cała klasa, co 

bardzo się podobało.  

Ogłoszenie wyników było tzw. wisienką na torcie, ponieważ większość 

uczniów traktowała je jako mniej ważne od wspólnej imprezy.  

Na Lidze Fredrowskiej panowały wspaniałe nastroje, a cała szkoła 

przepełniona była radosnym śpiewem. 
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