
Tydzień Promocji Talentów 
 
                W roku szkolnym 2014/2015 dni, od 23 do 27 marca ogłoszone zostały w 
naszej szkole „Tygodniem Promocji Talentów”. 
                Pierwszym etapem promocji i prezentacji uczniów uzdolnionych stała się 
wystawa plakatów na holu szkoły, zatytułowana ,,Dzieci z pasją”.  Prezentowała ona 
różnorodność zainteresowań i pasji ponad 60 uczniów szkoły podstawowej z klas I-VI. 
  

              
 

 

            

 

 

 

 

 

 
                  Bogato ilustrowane zdjęciami plakaty i prace dzieci oglądali z zapartym tchem 
inni uczniowie, nauczyciele i dumni rodzice.  
 
 Pasje sportowe: 
 
1. Tomasz Wojciechowski- warcaby 
2. Ludwika Moczulska- warcaby 
3. Jakub Broma- warcaby 
4. Szymon Wiśniewski- piłka nożna 
5. Stanisław Chaciński – siatkówka, wędkarstwo 
6. Michał Gutowski- piłka nożna 
7. Krystian Berbeka – piłka nożna 
8. Julia Chalaba – warcaby 
9. Mateusz Poreda – piłka nożna, wędkarstwo 
10.  Bartłomiej Rępalski- piłka nożna 
11. Kornelia Mleczko – karate 
12. Adam Romanko- piłka nożna 
13. Kacper Paliński- piłka nożna 
14. Oliwier Kwiecień –piłka nożna 
15. Michał Piórkowski- żeglarstwo 
16. Daniel Gachewicz – piłka nożna 
17. Teresa Przetacka – hippika 
18.  Julia Januszko- hippika 
19.  Maja Nieciecka – hippika 
20. Julita Lewandowska – hippika 



21. Małgosia Odziemczyk- jazda konna 
22.  Zuzanna Janusz- taniec 
23. Patrycja Stefanowska- taniec 
24. Ola Lipka –taniec 
25. Stanisław Szkoda –taniec, szermierka 
26. Klaudia Majewska- gimnastyka artystyczna  
27. Oliwia Dąbrowicz- taniec, akrobatyka 
28. Milena Zień – taniec towarzyski 
 
Pasje artystyczne: 
 
1. Krystian Kurlanda – figurki Warhammer 
2. Julia Nowak- malarstwo 
3. Klaudia Nowak – malarstwo 
4. Pola Kostrzewa – plastyka 
5. Martyna Podgórna- rysowanie zwierząt 
6. Kamila Kochanowska – gitara 
7. Alicja Szymborska- teatr 
8. Karolina Zaremba- śpiew 
9. Marta Śliwińska – rysunek 
10. Gabrysia Paszkowska- rysunek 
11. Natalia Poreda – rysowanie 
12. Szymon Paciorek- rysowanie 
13. Ewelina Piórkowska- muzyka 
14. Amelia Szafraniec – zwierzęta 
15. Maria Pietrucha – śpiew, taniec 
16.  Wojciech Godlewski- gra na trąbce 
17. Bartek Przybysiak – gotowanie 
18. Lena Kochanowska – śpiew, teatr 
 
    Otwarta lista talentów: 
 
1. Filip Adamczyk – geografia 
2. Sandra Majewska –zwierzęta psy 
3. Natalia Stefanowska – kwiaty 
4. Teresa Przetacka- zwierzęta 
5. Alan  Minić– dinozaury 
6. Dawid Roguski – wiedza 
7. Amelia Cywińska- książki 
8. Martyna Pięta – moda 
9. Jakub Mleczko – gry 
10. Maciej Waszczuk- militaria 
11. Stanisław Margas – robotyka, rękodzieło 
12. Krystian Woźniak- motoryzacja 
13. Jakub Gdowiak – komputery 
14. Jakub Zinkiewicz –  klocki lego 
15. Marta Popowska – zwierzęta 
16. Milena Śliwińska – zwierzęta 
17. Amelia Szydłowska –klocki lego 



18. Hanna Kalinowska 
19. Karol Zarzycki – matematyka 
20. Ola Rytel – zwierzęta 
21.  Michał Zawadzki- kosmos 
22.  Roksana Lisicka - kosmos 
 
                    
                        25 marca autorzy plakatów spotkali się z Panią Dyrektor Elżbietą Piszcz i 
Panią Dyrektor Anną Werelich. W czasie spotkania uczniowie pochwalili się swoimi 
zainteresowaniami i osiągnieciami. „Poczatkujący” natomiast, słysząc o sukcesach 
kolegów i zachęceni przez Panią Dyrektor do dalszej pracy obiecali wytrwale 
kontynuować swoje działania. 

                                                
          
                    W tym dniu odbył się również happening, w czasie, którego uczniowie 
osobiście opowiadali o swoich zainteresowaniach.    
 
             
 
 
 
 
 
                
               Pasjonaci sportu: gier planszowych, piłki nożnej, koszykówki, wędkarstwa, tańca 
 i jazdy konnej z zapałem odpowiadali na pytania dotyczące tych dziedzin.  
            W czasie tej godziny wszyscy uczniowie szkoły, mogli nie tylko bliżej poznać 
swoich kolegów i koleżanki, ale również poczuć ich energię oraz pozytywne emocje, 
które towarzyszą realizowaniu „ukochanych” pasji.   

 
 

              
 
 
 
                       
               

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Tydzień Talentów to także spotkanie uczniów z nauczycielami, o których można 
również powiedzieć -pasjonaci:  
               Pani Dyrektor Anna Werelich zaprezentowała swoich aktorów i zaprosiła 
nowych uczniów do rozwijania warsztatu aktorskiego w ramach szkolnego koła 
teatralnego.  
 
 
 
 
 
 
                 
                 Uzdolnionych plastycznie uczniów i efekty ich pracy przedstawiła nauczyciel 
plastyki i opiekun koła plastycznego pani Katarzyna Skłudzka. 
 
 
 
 
 
 
 
    
            O prowadzonych od wielu lat warsztatach rękodzieła pięknie opowiedziała pani 
Małgorzata Urlich 
 
 
 
 
 
    
              



               Sukcesami muzycznymi swoich uczniów, jak co roku, pochwalić się mogła pani 
Elżbieta Suchecka, muzyk i opiekun chóru szkolnego.    
     
 
 
 
 
 
 
 
              Pani Aldona Rzeczkowska i uczniowie klasy 3a uczęszczający na koło 
przyrodniczo-matematyczne przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje 
dotyczące ciekawostek na temat życia zwierząt i roślin na różnych kontynentach. Na 
pokaz zaprosili uczniów klasy V.  
            Następnie uczniowie obejrzeli film pt. ”Afryka, jakiej nie znamy”, a końcowym 
etapem spotkania było wspólne rozwiązanie quizu wiedzy o kontynentach, z którym 
uczniowie znakomicie sobie poradzili. 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Młodzi utalentowani prezentowali się jeszcze do końca tygodnia na krótkich 
pokazach. 
 

 
           W czasie przerw można było również obejrzeć ciekawe eksponaty związane z 
prezentowanymi zainteresowaniami.  
 



                                                                                     
 
         Wykonała: Ewa Przetacka 
 
 
 


