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Pasje, hobby, zainteresowania sprawiają, że życie człowieka nabiera barw, staje się
bardziej urozmaicone, ciekawsze i przynosi wiele satysfakcji a nawet chwilę wytchnienia
w trudnych momentach. Ważne jest więc, by każdy odkrył, pielęgnował i rozwijał swoje
talenty od jak najwcześniejszych lat.
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Jednym z miejsc, w którym zrodzić się może pasja, jest na pewno szkoła. Dlatego 13 czerwca
2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy zorganizowany został Dzień Zainteresowań. Jego
głównym założeniem stało się nie tylko zaprezentowanie całego wachlarza uzdolnień naszych
uczniów, ale również promowanie i inspirowanie innych młodych ludzi, którzy być może swój
talent dopiero odkryją.
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Jako pierwsza na scenie pojawiła się Maja Mazur z klasy IIb, która wykonała utwór muzyczny
na flecie. Po niej wystąpiła Kinga Gładysz, uczennica klasy V prezentując emocjonujący taniec
do muzyki z repertuaru Margaret. Następnie przed widownią zaprezentował się Kamil Kobylak z
klasy VI w pięknym utworze wykonanym na fortepianie. Na tym instrumencie swój talent
muzyczny niewątpliwie pokazał również uczeń klasy IIIb Jakub Dereń. W świat lalek
zgromadzoną publiczność wprowadziła Julia Rymarowicz, uczennica klasy VIIa, która
zaśpiewała piosenkę pt. „Piosenka drewnianych lalek”. Po niej na scenie wystąpiła najpierw
Natasza Słota grając na skrzypcach, a następnie Anna Sobota z klasy IIa wykonując również na
skrzypcach dwa utwory i śpiewając piosenkę pt. „Daj mi rękę”.
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Kolejnym młodym artystą prezentującym swoje uzdolnienia był Kacper Klucz uczeń klasy IIIa,
który zaintrygował widownię wykonaniem utworu muzycznego na akordeonie. Po występach
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uczniów z młodszych klas przed społecznością szkolną pojawiła się Kornelia Dereń z klasy VIIb
wraz z Anną Rzepką z klasy VI i panem Danielem Dyką. Wspólnie wykonali kilka utworów
legendarnego zespołu Pink Floyd.
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Po rockowych brzmieniach w nastrój spokojnej muzyki poważnej wprowadziła zgromadzonych
Matylda Rachwał. Uczennica klasy IIa z przejęciem zagrała swój utwór na skrzypcach. Po niej
zaś wystąpiła Zuzanna Wojnarska, śpiewając znaną piosenkę z repertuaru Natalii Kukulskiej
„Co powie tata”, a następnie wykonała utwór na fortepianie pt. „Pojedziemy na łów”.

Natomiast współczesne brzmienia muzyczne można było usłyszeć w piosence Martyny Pająk z
klasy V, która zaśpiewała jeden z przebojów polskiej wokalistki Margaret oraz w utworze
Justyny Macios prezentującej hit bieżącego roku „Nic tu po mnie” autorstwa Michała Szczygła.
W klimat rockowy widownię ponownie wprowadziła Anna Rzepka grająca na gitarze w duecie z
panem Danielem Dyką.
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Po występach muzycznych przyszedł czas na grupę taneczną „Tęczowe nutki” prowadzone
przez panią Elżbietę Wolańską. Popisy taneczne dziewczynek z klasy IIa wywołały entuzjazm i
gromkie brawa. Na publiczność czekała jeszcze jedna atrakcja. Była to prezentacja dotycząca
malarstwa i modelarstwa. Swoje prace plastyczne zaprezentowała Daria Bąk z klasy IV i
Patrycja Korab z klasy VIIb, a modele pojazdów i budowli wystawił Igor Chudzikiewicz z klasy V.

Tę niezwykle ciekawą uroczystość zorganizowali członkowie Samorządu Uczniowskiego. Na
szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie Oliwii Buczkowicz, przewodniczącej szkoły, która
nie tylko przygotowała scenariusz części artystycznej, ale też koordynowała pracę pozostałych
uczniów. Wśród nich znaleźli się : Kornelia Dereń, Emila Leń, Emilia Sobota, Aleksandra
Pytlak, Michał Wacek i Oskar Wacek.

Występy młodych artystów zostały nagrodzone przez społeczność uczniowską nie tylko
brawami, ale co ważne wzbudziły podziw i zaciekawienie. Należy przypuszczać, że w
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przyszłości na kolejnej uroczystości poświęconej talentom i zainteresowaniom występujących
uczniów będzie jeszcze liczniejsza grupa.
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