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Później poszliśmy na obiad, a po posiłku mieliśmy próbę z dyrygentem,
a następnie z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej. Na następny dzień zaraz po śniadaniu poszliśmy na próbę generalną, na której
dostaliśmy kilka wskazówek i wróciliśmy do hotelu przygotowywać się
do występu. Wieczorem na sali symfonicznej w filharmonii odbył się
wspaniały koncert. Utworami, które zaśpiewaliśmy były: „Gloria”
składająca się z sześciu części oraz Symfonie Aleksandra Skriabina. Po
występie wszyscy byliśmy wzruszeni, a u niektórych pojawiały się nawet łzy szczęścia. Po powrocie do hotelu wszyscy już śpiewali same
wesołe piosenki i było słychać wszędzie tylko śmiech i radość. Pod
wieczór mieliśmy jeszcze małe spotkanie podsumowujące, na którym
usłyszeliśmy dużo miłych słów od pani Ewy Maleńczyk, która również
była wzruszona naszym występem i pogratulowała nam. W sobotę rano
wyruszyliśmy pociągiem z powrotem do Opola, a później do Głubczyc
do naszych domów. Wyjazd jest dla niektórych spełnieniem marzeń, a
dla innych pięknym doświadczeniem, o którym już nigdy nie zapomnimy. Dał nam dużo doświadczenia i możliwość śpiewania z najlepszymi,
ale także dużo radości, niezapomnianych widoków i chwil. Myślę, że
wszystkie próby, na które nie zawsze wszystkim chciało się chodzić i
zgrupowania, na które jeździliśmy w wolnym czasie nie poszły na marne. Przekonaliśmy się, ile pracy trzeba włożyć, aby osiągnąć dobry wynik.
Dowiedzieliśmy się również, że projekt Akademia Chóralna będzie
już co roku organizowany, więc czekamy na jego następną edycję.
Wielkie podziękowania należą się również naszej dyrygentce pani Ewie
Maleńczyk, która włożyła w ten projekt, wszystkie wyjazdy i próby
wiele wysiłku, dlatego jesteśmy jej bardzo wdzięczni i czekamy na następne próby i występy.
Dominika Haładus kl. 2 „D”
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Akademia

z okazji
Dnia Niepodległości
Dnia 10 listopada 2015r. w Gimnazjum nr 1 w Głubczycach odbyła
się Akademia z okazji Dnia Niepodległości, w której wzięli udział
uczniowie i nauczyciele.
Na początek apelu wszyscy
wspólnie
zaśpiewaliśmy hymn
państwowy, a później oglądaliśmy
program artystyczny przygotowany
przez uczniów klasy I„D”. Podczas
występu przedstawiono historię odzyskania niepodległości przez Polskę, recytowano wiersze oraz zaśpiewano dwie patriotyczne pieśni:
„Piechotę” i „Legiony”.
Akademia wszystkim się podobała, bo ukazała losy naszej Ojczyzny, które powinniśmy znać.
Dominika Haładus kl. 2 „D”
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POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
STROFY O OJCZYŹNIE
III m Liwia Wieczorek Gimnazjum nr 1 w Głubczycach
V m Emilia Kiszczyk
Gimnazjum nr 1 w Głubczycach

Akademia Chóralna
Szczecin 2015
Dnia 2 grudnia 2015r. chór „Cantabile” z Gimnazjum nr1 w Głubczycach rano wyruszył autobusem do Opola i później pociągiem do
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2

Szczecina na finał projektu Akademii Chóralnej– Śpiewająca Polska.
Gdy dojechaliśmy szczęśliwie na miejsce, zakwaterowaliśmy się w
hotelu „Ibis” i tam zjedliśmy kolację. Na następny dzień rano mieliśmy
próbę w Filharmonii Szczecińskiej z panią Agnieszką FrankówŻelazny, która prowadzi chór Narodowego Forum Muzyki. Przybyły
tam również inne chóry: chór "Triole" Zespołu Szkół w Kuropatniku
pod dyrekcją Marty Humelt , zespół "Per Spasso " Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie pod kierunkiem Katarzyny Machnik, chór "Bel Canto " Zespołu Szkół w Jordanowie pod dyrekcją Kseni
Miksiewicz, chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie pod dyrekcją Krzysztofa Trybusa, chór Angelus Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu. Spotkanie przygotowały : pani Liliana Jędrzejak, Katarzyna Dondalska—sopran , Agnieszka Rehlis
- mezzosopran, Pavlo Tolstoy – tenor, a dyrygował John Fylling.
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