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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego zaszczycił swoją obecnością Pan Prezydent
Krzysztof Żuk i Dyrektor Kancelarii Prezydenta - Pani Katarzyna Mieczkowska-Czerniak.
Dziękujemy!

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego jest zawsze ważny w życiu uczniów – to czas snucia planów,
przygotowania do nauki, myślenia o przyszłości. W tym roku był on niezwykły także z powodu
obecności na sali wyjątkowego gościa – Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka.

Nowy dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie Pan dr
Grzegorz Gębka w swoim wystąpieniu odwołał się do historii, przypominając wydarzenia
sprzed siedemdziesięciu dwóch lat - wybuch II wojny światowej. Wskazał najważniejsze
wartości, którymi kierowały się wcześniejsze pokolenia: naród, patriotyzm, wolność. Podkreślił,
by zawsze czerpać pozytywne wzorce z naszej historii. Pan dyrektor wyraził też nadzieję na
dobrą pracę i wspólne działania całej społeczności naszej szkoły.

Następnie głos zabrał nasz szanowny gość, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk.
Podkreślił, że władze miasta podejmują starania aby Lublin rozwijał się, by rozbudowywały się
jego uczelnie, zarówno w wymiarze materialnym (nowe budynki) jak i naukowym. Otwierane są
nowe, atrakcyjne kierunki studiów dla młodych ludzi. Celem tych zmian jest zachęcenie
młodzieży do studiowania w swoim mieście.

Katarzyna Kosowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, jako ostatnia powitała
zgromadzonych na sali. Zwróciła się głównie do uczniów klas pierwszych, wyrażając nadzieję,
że nowi koledzy znajdą w liceum przyjaciół, odkryją swoje pasje i włączą się w życie szkoły,
między innymi poprzez działalność w samorządzie.
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Po części oficjalnej nasza klasa III „e” zaprezentowała program artystyczny. Scenariusz opierał
się na skeczach najpopularniejszych polskich kabaretów – Kabaretu Moralnego Niepokoju i
Kabaretu Młodych Panów. Nie obyło się bez wpadek, były one tylko dodatkowym powodem
śmiechu wśród zgromadzonych.
Po zakończonej uroczystości uczniowie i wychowawcy spotkali się w salach, gdzie można było
zobaczyć widmo zbliżającej się nauki. Pamiętajmy, uczymy się dla siebie, a w szkole naprawdę
może być zabawnie!

Dominika Gęca klasa III

Więcej zdjęć z tej uroczystości mozna obejrzeć w galerii.
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