ZDOLNI UCZNIOWIE SP 11

Coroczną tradycją naszej szkoły stały się koncerty „MAM TALENT”, na
których swoje umiejętności prezentują uczniowie naszej szkoły. W tym roku
oprócz uczniów z klas III gimnazjum zaprezentowali się uczniowie z kl. 4a, 4b,
4c, 6a, 7a oraz 8a, bowiem od września 2017r. staliśmy się Szkołą
Podstawową nr 11. Również podczas tegorocznego koncertu przekonaliśmy
się, jak bardzo nasi uczniowie są utalentowani. Każdy znalazł coś dla siebie.
Były tańce, śpiewy, utwory fortepianowe, utwór na flet poprzeczny, , gitarę.
Pierwszy koncert odbył się 16 stycznia przed zebraniami z rodzicami. Za
tydzień – 23 stycznia młodzi artyści zaprezentowali się przed uczniami ze
wszystkich klas. Koncert prowadzili: Julia Ciszonek oraz Patryk Lis.
Koncert rozpoczęły uczennice z kl. 4b: Kasia Zięba oraz Martyna
Jankiewicz. Dziewczęta zaśpiewały piosenkę z rep. Sarsy – “Voltę”. Po nich
na scenie wystąpiły uczennice z kl. 4c : Zosia Szwacińska, Julia Hryniuk,
Kasia Żelek oraz Patrycja Lewandowska, które zatańczyły prosty układ cha –
chy. W piosence “Halleluja” zaprezentowała się kolejna uczestniczka koncertu
– Maja Piekarska z kl. 4c . Maja pięknie zaśpiewała i zagrała na gitarze.
Emilkę

Kałużną z kl. 4c podziwialiśmy w

tańcu hip – hop.

Uczennica

uczęszcza na zajęcia do stargardzkiej szkoły Dance School Respect. Amelka
Palus

zaśpiewała

czwartoklasistki
wśród

piosenkę

“Halleluja

dla

rodziców”.

Wszystkie

swoimi występami wzbudziły wielki zachwyt i uznanie

publiczności,

która

nagrodziła

ich

wielkimi

brawami.

Kolejne

uczestniczki koncertu to gimnazjalistki. Jako pierwsza zaprezentowała się
niezwykle utlentowana wokalnie Klaudia Żak z kl. 3h. Klaudia zaśpiewała
znaną z filmu “Kogiel Mogiel” piosenkę “Szukaj mnie”z rep. Edyty Geppert. W
tańcu współczesnym, z pięknym przekazem artystycznym do piosenki “Bille
Elish” obejrzeliśmy Julię Bógdał z kl. 3c. Na flecie poprzecznym Koncert G dur Giovanniego Battisty Pergolesiego wręcz wirtuozowsko zagrała Amelia
Maćkowiak z kl. 8a.

Piosenkę

“Tańczące Eurydyki” z rep. Anny German

zaśpiewała również ucz. kl. 8a - Asia Coffta . Asi udało się bardzo wiernie
wcielić w postać p. Anny German – barwa, temper głosu i

ten jak ocenili

słuchacze “anielski głos”. Po tych występach przyszedł czas na kolejną
prezentację tańca współczesnego. I tu swój, budzący zachwyt publiczności
układ teneczny zaprezentowały dziewczęta z kl. 6a: Laura Furmańczyk oraz
Maja Jezierska. Po tych występach na scenie pojawii się kolejno uczniowie z
kl. 7a. Pierwsza – Olga Nowacka zaśpiewała piosenkę “Spring Day” z rep.
BTS oraz zaakomapaniowała na gitarze. Piękny, liryczny śpiew. Uczennica
wykazała się niezwykłymi zdolnościami wokalnymi , instrumentalnymi i
językowymi. Brawo! Wielkim podziwem, zdziwieniem publiczności okazał się
występ ucznia Oskara Mikołajczyka z kl. 7a. Oskar zaśpiewał utwór z rep.
Margaret “Byle jak”. Jakże podobne do orginału wykonanie, no i ta barwa
oraz skala głosu… Kolejną wielką artystką koncertu MAM TALENT okazała
się Malwina Kuźniak również z kl. 7a. Na pianinie wirtuozowsko zagrała
melodię z filmu “Amelia”. Brawo! Kolejna wspaniała i niezwykle uzdolniona
wokalistka to Agnieszka Szczerba z kl. 3a gimnazjum. Zaśpiewała piosenkę z
rep. zespołu Queen “Love of my life”. Na gitarze akompaniowała nasza
zeszłoroczna absolwentka – Oliwia Biernat. Dziewczęta stworzyły niezwykły,
romantyczny nastrój, co potwierdziła wymowna cisza na widowni. W
kolejnych trzech

piosenkach zaprezentowały się uczennice :

Weronika

Harasimowicz z kl. 6a – zaśpiewała piosenkę z rep. Roksany Węgiel “Anyone i
want to be”, Agata Koniuszaniec z kl. 3h gimnazjum – zaśpiewała piosenkę z
rep. Adama Stachowiaka “Mamo” oraz Kasia Tołoczmańska z kl. 4c. Kasia
zaśpiewała piosenkę z repertuaru Natalii Szroeder “Lustra”.
Koncert “Mam Talent” zakończył niezwykle uzdolniony instrumentalnie
Marcin Momot z kl. 3d gimnazjum. Na gitarze zagrał

utwór z rep. Andy

Timmonsa “Groove or Die”. Wirtuozostwo, profesjonalizm i niezwykły talent! –
to wszystko , co można o tym uczniu powiedzieć, napisać. Korzystając z okazji
- MARCINOWI

GRATULUJEMY NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ZA

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE W 2018r. , którą otrzymał na uroczystej
gali w Domu Kultury Kolejarza w dn. 22.01.2019r.
Po raz kolejny uczniowie z naszej szkoły pokazali, że zostali obdarzeni
niezwykłymi talentami. Cieszy fakt, że potrafią rozwijać swoje pasje,

poświęcając wiele czasu, by dążyć do doskonałości a nam – słuchaczom
dostarczać poprzez swoje występy niezapomnianych przeżyć i wrażeń.
Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom, prowadzącym
MAM

TALENT

oraz

akustykom:

Antkowi

Łaszkiewiczowi

i

koncert
Kacprowi

Dudarewiczowi jak również za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu koncertu
– Weronice Puciato , Magdalenie Turkawce oraz Julii Podgórskiej.

Alina Kopera

