
Uczniowie z LO im. ONZ na Dniach Otwartych Drzwi UMCS w Lublinie 

 

16 marca odbył się wyjazd uczniów LO im. ONZ do Lublina na Dni Otwartych Drzwi 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Opiekunami młodzieży podczas wycieczki byli: pani 
Agnieszka Jamroz, pani Grażyna Skakuj, pani Barbara Kłubko i pan Mariusz Wachowicz. 

Pierwszą naukową atrakcją, zaproponowaną przez naukowców UMCS-u, był wykład pt. 
"Filologia polska: współczesność, scenariusze przyszłości, projekty kształcenia", na którym to 
dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Halina Pelcowa, z-ca dyrektora Instytutu 
Filologii Polskiej prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska oraz wykładowcy IFP 
UMCS przybliżyli licealistom następujące specjalizacje: nauczycielską, teatrologiczną, 
redaktorsko-medialną, edytorską, wydawniczą, logopedyczną .Ponadto młodzi słuchacze 
dowiedzieli się, jakie mozliwości zawodowe  oferuje rynek pracy po ukończeniu wyżej 
wymienionych kierunków. 

W trakcie wykładu pojawili się studenci, by zaprosić młodzież na  warsztaty i pokazy 
przygotowane przez Studenckie Koła Naukowe (teatrologiczne, etnolingwistyczne, doktoranckie, 
miedioznawcze). Uczniowie biłgorajskiego liceum zdecydowali się wziać udział w  pokazach 
teatralnych, które okazały się doskonałym wyborem, ponieważ młodzież studencka, po 
przedstawieniu specyfiki studiów teatrologicznych, aktywnie włączyła gości do wspólnych działań 
aktorskich . Po  sporej dawce śmiechu, świetnej zabawie w dobrym, studenckim stylu, nadszedł 
czas na pierwsze losowanie nagrody, którą okazał się netbook. Niestety, ta  wygrana nie trafiła w 
ręce uczniów z Biłgoraja, dlatego z rękami pełnymi ulotek i  indeksów na różne kierunki studiów, 
licealiści udali się na obiad. Część uczniów, na czas posiłku, wybrała miejscową studencką 
kawiarenkę, a reszta wyruszyła na poszukiwanie czegoś innego. Nie lada atrakcją obiadową okazał 
się widok Kabaretu Młodych Panów,  jedzących posiłek w uniwersyteckim barze. Po przerwie 
obiadowej nastąpiło, dla wszystkich przybyłych z Biłgoraja, bardzo miłe i zaskakujące wydarzenie, 
ponieważ uczennica LO im. ONZ,  Aleksandra Paluch z klasy II J, dzięki kolejnemu losowaniu 
nagród, stała się szczęśliwą posiadaczką netbook'a. 

Jedną z końcowych części  programu, przygotowanego dla młodzieży licealnej, 
stanowił występ początkujących, ale bardzo uzdolnionych młodych ludzi, działających w zespole 
teatralnym "Żal". Występ artystów ujął widzów inteligentnym poczuciem humoru i  niekończącym 
się entuzjazmem płynącym ze sceny. 

Po ekscytującym wprowdzeniu w świat teatru, nadszedł w końcu czas na wydarzenie, 
którego uczniowie oczekiwali z niecierpliwością od początku dnia, a mianowicie na scenie pojawiły 
się kabaret "Smile" i "Kabaret Młodych Panów". Aktorzy swoim występem rozbawili publiczność 
do łez. Po przedstawieniu uczniowie z LO im. ONZ ustawili się do zdjęć i w kolejce po autografy. 

Niestey, wszystko, co dobre szybko się kończy, dlatego licealiści z nieukrywanym 
żalem musieli wsiąść do autobusu, który zabrał ich w drogę powrotną do Biłgoraja. Dni Otwartych 
Drzwi UMCS-u okazały się wspaniałym naukowym i artystycznym przeżyciem, o czym świadczyły 
roześmiane twarze uczniów i zdowolenie nauczycieli.   
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