Mikołajkowe Wokalne Debiuty w Przysietnicy
Sobota, 08 Grudzień 2018 20:45

Witaj Mikołaju, do nas zapraszamy.

Wszyscy Cię kochamy, dziś Ci zaśpiewamy.
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2 grudnia w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy odbyły się Mikołajkowe Wokalne
Debiuty.
Uroczystość na trwałe wpisała się w kalendarz imprez naszej szkoły.
Jak co roku zgromadziła
ona w to
niedzielne grudniowe popołudnie liczną rzeszę dzieci i dorosłych, którzy świetnie się
bawili.

Przygotowania do tego spotkania rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej. Dzieci przedszkolne i
uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami i p. M. Dąbrowskim- nauczycielem muzyki, wybierali
repertuar i ćwiczyli swoje utwory, a organizatorki spotkania panie: M. Szczepek, M. Dudek i J.
Kosztyła
pozyskiwały środki
na to, by wspomóc św. Mikołaja w przygotowaniu prezentów dla najmłodszych.
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Zanim na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie naszej szkoły,
wszyscy mogliśmy podziwiać wspaniały występ Ani Dąbrowskiej z Wesołej- laureatki wielu
festiwali i konkursów piosenki w kraju i za granicą. Jako że ta młoda artystka swoim występem
uświetniła nasze spotkanie i wprowadziła nas w świąteczny nastrój, warto w tym miejscu
przybliżyć jej postać.

Ania jest uczennicą trzech szkół: Szkoły Podstawowej w Wesołej, Państwowej Szkoły
Muzycznej w Dynowie- w klasie fortepianu oraz Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.
Zadebiutowała na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie. Zdobyła
tytuł finalistki programu EUROWIZJA JUNIOR 2016. Śpiewała w duecie z Anią Wyszkoni,
Mieczysławem Szcześniakiem oraz Grzegorzem Hyżym. Mimo tak młodego wieku i faktu, że
dziewczynka zmaga się z nieuleczalną chorobą -mukowiscydozą, jej droga artystyczna jest
bogata i pełna sukcesów. Ania sama podkreśla, że muzyka i występy na scenie są „całym jej
życiem i siłą, która pozwala jej na walkę z chorobą i trudami częstych operacji, jest lekarstwem,
które potrafi zwalczyć uciążliwe infekcje”. Ponieważ najbliższe plany dziewczynki zapowiadają
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się ciekawie, życzymy jej sukcesów i trzymamy mocno kciuki.

Po wspaniałym występie Ani na Mikołajkowych Wokalnych Debiutach przyszedł czas na
prezentację naszych solistów. Przegląd piosenki poprowadziła przewodnicząca szkoły Oliwia
Buczkowicz uczennica klasy VII a. Wzięło w nim udział osiemnaścioro uczniów począwszy od
najmłodszej grupy przedszkolnej po trzecioklasistów.
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A oto oni:

Grupę Smerfy reprezentowała Aleksandra Szmigiel z piosenką Zima, zima. Utwór Ptaszki
zimową porą
zaśpiewała
Julia Wolanin
z grupy
Pszczółek.
Klaudia Kolbuch
z
Biedronek
wystąpiła z piosenką
Mam fryzurę na cebulę. Słoneczka
reprezentowała
Martyna Hędrzak
z utworem
Las zimą.
Z kolei z
Muzykantów
z piosenką
Renifery Mikołaja
wystąpiła
Alena Florek.
Zaś najstarszych przedszkolaków – grupę
Odkrywców
reprezentowała z utworem
Zaczarowany worek
Anastazja Hesselius.
Z klas pierwszych wystąpili:
Paulina Gaździk
(piosenka:
Drewniane lalki
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),
Oskar Szczepek
(utwór:
Pani Zima
),
Zosia Rymarowicz
(piosenka:
Święta to niespodzianek czas)
oraz
Antosia Klucz
(utwór:
Zaczarowane kraje).
Drugoklasistów reprezentowały:
Ania Sobota
(piosenka:
Mikołaj),
Zuzia Wojnarska
(utwór:
Do grającej szafy grosik wrzuć),
Maja Mazur
(piosenka: Ding dong)
i
Lena Duplaga
(utwór: Kolorowe sny).
Z klas trzecich zaśpiewały:
Wiktoria Leń
(piosenkę:
Żyj do przodu
)
,
Nikola Gerlach
(utwór:
Nie wiem
),
Wiktoria Gazdowicz
(piosenkę:
Piosenka na zły czas
) oraz
Nikola Giefert
(utwór:
Odbicia dwa
).
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Występy wokalne uczniów przeplatały się z występami tanecznymi. Dziewczynki z grupy Słone
czek
(
opiekun:
Barbara Zubel
)- zatańczyły taniec do melodii
Zima Vivaldiego,
Biedronki-do piosenki „Hallelujah”
(opiekun:
Mariola Rzepka
), a dziewczynki z grupy
Muzykantów
wprowadziły nas w mikołajkowy nastrój tańcem do piosenki „Jingle bells”(opiekun:
Ewelina Obłój
).

Występy uczniów bardzo się podobały. Publiczność nagradzała małych artystów gromkimi
brawami, natomiast p. Dyrektor Wiesław Pałka oraz wyjątkowi goście: Święty Mikołaj i Ania
Dąbrowska wręczyli solistom dyplomy i nagrody.
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Oprócz występów organizatorzy przygotowali dla dzieci wiele atrakcji. Była sala zabaw, a w niej
basen z kulkami, trampolina, tory przeszkód, balonowe cuda oraz „klockowy kącik” dla
najmłodszych dzieciaków. Rodzice zatroszczyli się o kawiarenkę, która działała w czasie
dłuższej przerwy, serwując pyszne ciasta i ciepłe przekąski. Działał też sklepik z napojami.
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Najbardziej wyczekiwanym punktem uroczystości było spotkanie z Mikołajem, który
obdarował wszystkie dzieci drobnymi prezentami, a ponieważ były to pierwsze mikołajowe
prezenty w tym roku, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wszystkich dzieci. W tym roku
Mikołaj obdarował prezentami również dorosłych ( tylko tych, którzy byli grzeczni), a stało się to
za sprawą firmy Cyfrowa Foto, która była medialnym patronem Mikołajkowych Wokalnych
Debiutów.
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Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w imprezie, a także
tym, którzy przyczynili się do jej sprawnego przeprowadzenia: wychowawcom przygotowującym
dzieci do występów, rodzicom, którzy piekli ciasto, pracowali w kawiarence, pomagali w opiece
nad dziećmi i czynnościach porządkowych oraz
pracownikom naszej szkoły.
Szczególnie dziękujemy Mikołajowi, który obdarował prezentami wszystkie dzieci przybyłe na
uroczystość.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy składają
serdeczne podziękowania sponsorom-właścicielom firm, którzy wsparli naszą uroczystość:
Cyfrowa Foto, p. M.Wojtoń, Polikat, Elan, „Bajka” p. M. Jamrugiewicz, Iwoniczanka, Niko-Gab p.
A. Gerlach, Zakład Produkcyjno Handlowy „Śnieżek”, Księgarnia „Nova”, Piekarnia A.i R Bąk,
sklep spożywczy M.Podkul, Alta , cukiernia Ciacho, Tesco Brzozów.
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Głęboko wierzymy, że okazana siła serca i przyjazna dłoń będzie nas wspierać w dalszej pracy
podejmowanej na rzecz dobra dziecka. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy za rok.

Marta Szczepek
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