
Tisíc a jeden deň na GJAR 

 

  Som študentkou prvého ročníka Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. 

Za ten krátky čas som toho ešte veľa zažiť nestihla, ale jedným z najkrajších dní na tejto škole 

bol pre mňa 30. november. Možno si poviete: obyčajný dátum. Pre všetkých „Gjarkovcov“ to 

však bol  veľký deň. Profesori i študenti, všetci dlho a usilovne pracovali, aby nám mohli 

predviesť svoje umenie na benefičnom koncerte. Ten tohtoročný sa niesol v duchu oslavy 

päťdesiateho výročia našej školy. Benefičný koncert sa na GJAR  usporadúva už niekoľko 

rokov, stal sa tradíciou. Ja som sa na ňom  zúčastnila prvýkrát v živote. A bol to naozaj 

zážitok! 

    

Keď sme sa usadili v divadelnej sále Divadla Jonáša Záborského,  kde snáď neostala 

ani jedna voľná stolička, zhasli svetlá a program sa mohol začať. Vystúpili mažoretky, 

tanečníci,  šermiari, speváci,  dokonca aj bývalí študenti GJAR  zo skupiny Hrdza, športový 

komentátor Marcel Merčiak  a ďalší...  Musím sa však priznať, že najviac zo všetkých ma 

zaujali a  milo prekvapili naši profesori.  Možno preto, že na chvíľu zabudli, že sú profesori 

a bavili sa s nami. Predviedli  spev aj spoločný učiteľský tanec, ktorý je súčasťou každého 

koncertu.  Už som o ňom veľa počula, a preto som vedela, že sa mám načo tešiť... Profesori 

ani tento rok nesklamali  a ich vystúpenie postavilo celé hľadisko. Odmenili sme ich 

zaslúženým,   neutíchajúcim potleskom. 

 

 Počas programu sme sa  ocitli v rozprávke. V rozprávke, ktorá nám postupne, na prvý 

pohľad nezvyčajným spôsobom,  odhaľovala históriu nášho gymnázia.  Tisíc a jeden deň na 

GJAR predsa nie je každý deň! Sprievodné rozprávanie, kulisy s tematikou orientálnych 

Rozprávok tisíc a jednej noci, hostia,  účinkujúci aj samotní diváci. Toto všetko dohromady 

vytvorilo úžasnú atmosféru. Myslím, že sme si toto popoludnie  užili a každý z nás odchádzal 

plný pozitívnych dojmov a dobrej nálady. Večer si ho mohli vychutnať  aj tí, ktorým sa 

podarilo včas kúpiť si lístky. Ako povedal môj otec: „Žiadna vianočná besiedka, zážitok...“  

 Dnes vo mne už len doznievajú dojmy z 30. novembra 2011. Po tejto udalosti  sa 

teším na ďalšie podujatia, ktoré zažijem,  kým uplynie ten môj tisíc a jeden deň na GJAR. 

 

Anna Hudáková ,  konečne v rodine Gjarkovcov    

                           


