
„ROZWIJAMY TALENTY”

7 czerwca w sali widowiskowej „Piast” podczas tradycyjnie obchodzonego Święta
Przyjaciół  Szkoły  uczniowie  i  nauczyciele  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach zaprezentowali się na scenie jako
artyści. 

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy dyrektor szkoły Teresy Samulak. Stało
się  niezwykłą  okazją  do  pokazania  szerokiej  publiczności  talentów,  które  na  co  dzień
uczniowie rozwijają w szkole i  poza nią.  Dyrektor  szkoły przywitała  zaproszonych gości,
władze miasta Lędziny i władze powiatu bieruńsko-lędzińskiego, przedstawicieli  jednostek
samorządowych,  firm  i  zakładów,  którzy  wspierają  pracę  lędzińskiej  jedynki,  rodziców,
byłych  i  obecnych  nauczycieli,  pracowników  szkoły  i  uczniów.  Pani  dyrektor  Teresa
Samulak wszystkim serdecznie podziękowała za dotychczasową współpracę. 

W bogatym i bardzo różnorodnym repertuarze tanecznym, muzycznym i wokalnym
każdy  z  zaproszonych  gości  mógł  znaleźć  coś  dla  siebie.  Wystąpili  uczniowie  Ogniska
Muzycznego w Lędzinach,  które współpracuje ze szkołą,  i  wykonali  utwory klasyczne na
fortepian i  saksofon (Paulina Borys,  Natalia Kowalska,  Aleksandra Kaczmarczyk oraz
absolwenci  szkoły:  Marcin Bistyga,  Małgorzata Kanicka, Wiktoria Tupaj).  Zaproszeni
goście  mogli  również  usłyszeć  uczniów  klasy  drugiej  Oskara  Czarnotę i  Kamila
Skrzyniarza, którzy za instrument do gry wybrali skrzypce i akordeon.

Szkolny zespół taneczny klasy integracyjnej IIIA zaprezentował na scenie szybkie i
bardzo energetyczne układy taneczne w choreografii pani  Katarzyny Adamczyk (Mission
imposible,  Hafana,  Macarena,  Waka  waka).  Nie  mogło  zabraknąć  również  tańca
towarzyskiego. Tutaj mistrzowsko swoje zadanie wykonali szóstoklasiści: Laura Wojciuch i
jej kolega z Dąbrowy Górniczej, Dawid Michalski, którzy trenują w Szkole Tańca Marengo
w Dąbrowie Górniczej, prowadzonej przez pana Adama Słabiaka i Macieja Zahorodnego.
Para przepięknie zatańczyła walc angielski, tango, sambę i cza-czę.
Mateusz Zimnik, dwukrotny uczestnik telewizyjnego programu „Must be the Music”, uczeń
zarówno lędzińskiej jedynki, jak i Szkoły Muzycznej w Tychach w klasie pana  Grzegorza
Szczyrby, zaprezentował dwa klasyczne utwory na trąbkę You raise me up oraz kompozycję
Ennio Morricone do filmu Misja.

Czterdziestoosobowy  zespół  wokalny  składający  się  z  uczniów,  nauczycielek  i
muzyka  pana  Grzegorza Głodka,  który wraz z panią  Katarzyną Adamczyk czuwał  nad
całością programu, wykonał piosenki „Panie Janie”, „Ada, to nie wypada”, „Już taki jestem
zimny drań”, „Ach, jak przyjemnie” i „Już nie zapomnisz mnie”.

Koncert  prowadzony  przez  uczniów  szkoły  podstawowej:  Weronikę  Bąk,  Laurę
Wojciuch,  Mateusza  Zimnika,  Zuzannę  Kościelniak,  Szymona  Dudka,  Mateusza
Walaska i Julię Nowok, był odpowiedzią na pytanie: czym jest talent i jak można dzisiaj go
rozwijać.  Dekorację  spotkania  przygotował  pan  Przemysław Czerniak,  a  oprawę słowną
występów – panie Gabriela Malina i Barbara Kowalska.

Święto  dedykowane wszystkim Przyjaciołom Szkoły było  nie  tylko  ucztą  talentów
scenicznych, ale również talentów kulinarnych. O poczęstunek dla zaproszonych gości oraz
artystów  zadbali  nauczyciele  i  pracownicy  administracyjni  szkoły.  Spotkanie  w  sali
reprezentacyjnej  Urzędu Miasta  w Lędzinach stało się  okazją  do wymiany doświadczeń i
rozmów w bardzo miłej atmosferze.


