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„Kierując się pasją, rzeczywiście czujesz, że to, co robisz jest dobre i ważne. Nie
pracujesz tylko po to, aby osiągnąć jakiś cel. Towarzyszy temu zaangażowanie,
satysfakcja i radość z tworzenia.” (Marta Kaim)
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W dniu 17 czerwca, po raz kolejny, odbyła się w naszej szkole impreza pod nazwą ,,Dzień
Zainteresowań”. Spotkanie rozpoczął
pallotyn, brat
Zdzisław Olejko SAC posługujący na misjach w Rwandzie. Misjonarz pochodzący z
Przysietnicy, od ponad 30 lat związany jest z sanktuarium Matki Bożej w Kibeho. Jest to
niewielkie miasto położone w południowej prowincji rwandyjskiego dystryktu Nyaruguru. Brat
Zdzisław bardzo interesująco opowiadał o życiu w Rwandzie i swojej pracy. Przywiózł wiele
ciekawych pamiątek z tego afrykańskiego kraju. Wizyta misjonarza była dużym wydarzeniem
dla wszystkich dzieci. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się wielu interesujących
informacji na temat warunków w jakich żyją afrykańskie dzieci i z jakimi problemami się
borykają. Uczniowie zadawali dużo pytań, z zaciekawieniem oglądali eksponaty przywiezione
przez brata Zdzisława. To spotkanie na długo pozostanie w ich pamięci.
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Wśród zaproszonych gości znalazła się też pani Aleksandra Fejdasz, która z wielkim
zaangażowaniem opowiedziała uczniom o swojej pasji, jaką jest taniec. Pani Ola jest
instruktorką tańca i prowadzi zajęcia z dziecięco- młodzieżowym zespołem tanecznym „Kleks” ,
przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Zaprezentowała ona również filmy
przedstawiające efekty swojej pracy, które uczniowie oglądali z dużym zainteresowaniem.

{slimbox images/stories/pliki/dzien_regionalny/2019/dznregion6_6.jpg, images/stories/pliki/dzien_region

{slimbox images/stories/pliki/dzien_regionalny/2019/dznregion7_7.jpg, images/stories/pliki/dzien_region
Kolejnym gościem była malarka z Sanoka, pani Aleksandra Ciepielowska-Tabisz. Pani
Aleksandra zaprezentowała swoje prace i opowiadała o swojej przygodzie z malarstwem.
Artystka głównie maluje techniką olejną, a jej ulubionymi tematami są pejzaże i kwiaty.
Inspirację czerpie z rodzimych krajobrazów oraz wykorzystuje motywy z podróży
zagranicznych. Swoje obrazy wystawiała m. in. w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, w
Dworze Kombornia koło Krosna oraz w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
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Tłem i dopełnieniem dekoracji była wystawa prac plastycznych uczniów klasy trzeciej
gimnazjum. Spotkanie przygotowały panie Agnieszka Mrozek, Danuta Kościelna oraz Katarzyn
a Kociuba.

{slimbox images/stories/pliki/dzien_regionalny/2019/dznregion8_8.jpg, images/stories/pliki/dzien_regio
Dziękujemy zaproszonym gościom, że zechcieli podzielić się swoimi zainteresowaniami. Dzięki
temu zwróciliśmy uwagę na wielką moc płynącą ze sztuki.

K.Kociuba
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