ODKRYWAMY TALENTY
Dnia 23 października 2012 roku Zespól Szkół im. St. Mikołajczyka
otrzymał tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że
szkoła przyczynia się do odkrywania, promowania i wspierania uzdolnień
dzieci i młodzieży. Tym samym szkoła została umieszczona na polskiej
mapie
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potwierdzeniem, że nauczyciele podejmują systemowe działania na
rzecz rozwoju różnorodnych pasji, uzdolnień i zainteresowań uczniów:
przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także
obywatelskich lub społecznych.

Potwierdzeniem naszych działań jest organizowany corocznie
Szkolny Dzień Talentów.

21.03.2013r. w szkole świętowaliśmy po raz pierwszy Ogólnopolski Dzień
Promocji Talentów pod hasłem: „Talent ze wszystkiego może uczynić rzecz
piękną.‘’
Chętni uczniowie wzięli udział w I Edycji Szkolnego Przeglądu Talentów,
walcząc o tytuł „Szkolnej Gwiazdy” oraz „Ulubieńca Publiczności”.
Liczba uczniów chętnych do zaprezentowania swoich umiejętności, przerosła
oczekiwania organizatorów. W występach wzięło udział ponad 20 uczestników,
prezentując bogaty i różnorodny repertuar, począwszy od miksowania muzyki,
pokazu artystycznych fryzur, śpiewu, umiejętności recytatorskich, teatralnych,
plastycznych, gry na instrumentach muzycznych, a skończywszy na trzymającym
w napięciu pokazie Ju-Jitsu.
Wszyscy występujący poddani zostali ocenie jury oraz drugiej ocenie – mianowicie
gustom publiczności. Ocenie podlegała jakość występu, oryginalność wykonania,
całokształt przygotowania oraz wrażenie wywarte na widzach.
Wszystkie występy wzbudzały gorący aplauz widowni, która dzielnie wspierała
swoich idoli typując swojego faworyta.
Czas w trakcie głosowania wypełnił nam gościnny występ uczniów klasy 6 SP, którzy
chcieli również podzielić się swoimi talentami.
Wybór był bardzo trudny ze względu na wysoki poziom prezentowany przez uczniów.

Oto nasze Szkolne Gwiazdy
•

I miejsce - Patryk Rakowski i Artur Mrówka w pokazie JuJitsu

•

II miejsce – Koło Teatralne w widowisku „Skandynawski romans”

•

III miejsce - Sebastian Mikołajewski w roli Rapera

•
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Każdy z uczestników nagrodzony został słodkim upominkiem.
Zwycięzcy, otrzymali tytuł „Szkolnej Gwiazdy”, Puchar wypełniony słodyczami oraz
Karnet na „dzień niepytany”.

21 marca 2014 roku był dniem pełnym emocji. W naszym Zespole po raz
drugi świętowaliśmy Dzień Talentów. W tym roku pod hasłem: „Talent nie
jedno ma imię ‘’
Chętni uczniowie wzięli udział w II Edycji Szkolnego Przeglądu Talentów,
walcząc
o
tytuł
„Szkolnej
Gwiazdy”
oraz
„Ulubieńca
Publiczności”.
W występach wzięło udział ponad 20 uczestników, w tym także uczniowie
z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
Artyści zaprezentowali bogaty i różnorodny repertuar, począwszy od pokazu
umiejętności plastycznych poprzez śpiew, grę na instrumentach muzycznych,
występy recytatorskie, kabaretowe, aż po trzymający w napięciu pokaz
iluzjonistyczny.
Wszyscy występujący poddani zostali ocenie jury w składzie:
koordynator programu - pani Anna Kaczmarek, pani wicedyrektor - Ilona Szwarc,
pani Renata Stach - nauczyciel języka polskiego i techniki oraz przedstawiciele
samorządu uczniowskiego: Alicja Pawlak i Katarzyna Kędzia. Komisja stanęła przed
trudnym wyborem ze względu na różnorodność występów i ich wysoki poziom.
Oto Szkolne Gwiazdy wyłonione podczas II Edycji Szkolnego Przeglądu Talentów:
•Kamil Rojda – gra na klawiszach
•Michalina Kędzia – prace plastyczne
•Dawid Lokś – pokaz iluzjonistyczny
Tytuł Ulubieńca Publiczności wyśpiewała sobie Urszula Nowacka piosenką „Kiedy
nie ma w nas miłości”

Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali Karnetem na seans filmowy
w kinie „Promień” oraz upominkami, a zwycięzcom wręczone zostały medale
i Karnety na Dzień Niepytany.
W tym miejscu kierujemy serdeczne podziękowania firmie „KA 4” Łukasz
Kaczmarek, która ufundowała upominki i nagrody dla naszej utalentowanej
młodzieży.
Dodatkowe emocje tego dnia wywołał występ zaproszonego gościa
DJ INOX’a. Wielkiego miłośnika wszelkich odmian muzyki klubowej
i kolekcjonera płyt winylowych, który z wielką pasją opowiadał uczniom o sposobie
tworzenia tego typu muzyki oraz o swojej karierze. Uczniowie uczestniczyli w
muzycznym pokazie DJ INOX’a, poznali możliwości „winyli”, a odważni spróbowali
swoich sił za konsolą.
Pan Waldemar Kaczmarek = DJ INOX został przyjęty przez uczniów ZSMG
z wielkim entuzjazmem i zainteresowaniem. Raz jeszcze dziękujemy mu za
poświęcony czas i pomoc w odkrywaniu młodych talentów.

Dnia 12 czerwca 2015 roku w Naszym Zespole Szkół odbył się
III Szkolny Dzień Talentów. Cała społeczność szkolna spotkała się
w sali gimnastycznej, by podziwiać koleżanki i kolegów biorących czynny udział w
tym wydarzeniu. Po uroczystym rozpoczęciu przyszedł czas na zaprezentowanie
różnych talentów. Na scenie pojawiło się kilkunastu artystów, którzy przełamując
swój strach zdecydowali się pokazać swoje umiejętności i pasje przed publicznością
szkolną. Artyści zaprezentowali bogaty i różnorodny repertuar, począwszy od pokazu
umiejętności plastycznych poprzez śpiew i grę na instrumentach muzycznych, nie
zawsze tych tradycyjnych.
Wszyscy występujący poddani zostali ocenie jury w składzie: pani wicedyrektor Ilona Szwarc, pani Katarzyna Maciejak jako przewodnicząca jury, pani Bożena
Gubańska oraz
przedstawiciele
samorządu
uczniowskiego: Tomasz
Skupin i Marika Lokś. Komisja stanęła przed trudnym wyborem ze względu na
różnorodność występów i ich poziom.
Oto Szkolne Gwiazdy wyłonione podczas III Edycji Szkolnego Przeglądu Talentów:
•

· Kacper Płóciennik– gra na gitarze elektrycznej

•

· Magdalena Twardowska– praca plastyczna

•

* Joanna Kryś – wokal

•

· Marta Wiśniewska i Kacper Pertek – duet instrumentalny – trąbka i klarnet

Nagrodę Joanny Kwaśnik otrzymała Joanna Kryś oraz Milena Karolczak.
Tytuł Ulubieńca Publiczności zdobył Artur Rychel!
Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali Karnetem na seans filmowy w kinie „Promień”
oraz upominkami, a zwycięzcom wręczone zostały medale.
W tym miejscu kierujemy serdeczne podziękowania dla firm:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KA 4” Łukasz Kaczmarek
•

Walbet A.D.K. Walkowiak Sp. J.

•

Rymet J. R. Rydzyński

•

Niepubliczny
Zakład
B. Bogacka- Gancarczyk

•

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS” Z. Goliński

Opieki

Zdrowotnej

Przychodnia

Lekarska

Istotnym punktem uświetniającym Dzień Talentów był występ Joanny Kwaśnikwokalistki specjalizującej się w muzyce jazzowej, rodowitej Rawiczanki, znanej z X
Faktor. Pani Joanna Kwaśnik udzieliła wywiadu oraz zaśpiewała krótki koncert
prezentując swoje nieograniczone możliwości wokalne co zrobiło na Uczniach Naszej
Szkoły ogromne wrażenie.

Dnia 21.03.2016r. Odbył się IV Szkolny Dzień Talentów. W tym
roku przegląd zaczął się inaczej niż w poprzednich latach. Każda klasa
przez godzinę miała do wykonania 4 zadania z: matematyki,
j. polskiego, rebus wiosenny oraz instrument muzyczny. Po
zakończonych zadaniach cała społeczność szkolna spotkała się w sali
gimnastycznej, aby podziwiać koleżanki i kolegów biorących czynny
udział w tym wydarzeniu. Po uroczystym rozpoczęciu przyszedł czas na
zaprezentowanie różnych talentów. Na scenie pojawiło się kilkunastu
młodych artystów, którzy przełamując swój strach i wstyd, zdecydowali

pokazać swoje umiejętności i pasje publiczności szkolnej. Artyści
zaprezentowali bogaty i różnorodny repertuar, począwszy od pokazu
umiejętności plastycznych poprzez śpiew i grę na instrumentach
muzycznych, nie zawsze tych tradycyjnych.
Wszyscy występujący poddani zostali ocenie jury w składzie:
pani Renata Stach jako przewodnicząca jury, pani Agnieszka Pietrula,
pani Bożena Gubańska oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego:
Urszula Nowacka, Jakub Szymkowiak. Komisja stanęła przed trudnym
wyborem ze względu na różnorodność występów i ich poziom.
Oto Szkolne Gwiazdy wyłonione podczas IV Edycji Szkolnego Przeglądu
Talentów:
BARTEK GŁOWACZ - I miejsce i tytuł ULUBIEŃCA PUBLICZNOŚCI
MAGDALENA TWARDOWSKA i KAMIL ROJDA - II miejsce
ARTUR RYCHEL - III miejsce
Wszyscy uczniowie nagrodzeni zostali Karnetem na seans filmowy
w kinie „ Promień” oraz upominkami, a zwycięzcom wręczone zostały
medale.
Natomiast Komisja konkursowa w składzie; pani Anna Kaczamrek,
pan Krzysztof Zelek oraz pani Dorota Kempa oceniała wykonywane
zadań w grupach. Komisja wyłoniła następujące grupy:
zadania matematycznego: 3LO
zadania z j. polskiego: 1 LO
rebus wiosenny: 3 AG
instrument muzyczny: 3 BG.

Istotnym punktem uświetniającym Dzień Talentów był występ The Perła.
Kapela młodzieżowa z Rawicza udzieliła wywiad oraz zagrała krótki
koncert. Raz jeszcze gratulujemy wszystkim i życzymy wytrwałości
w doskonaleniu nieprzeciętnych zdolności!

„Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go
wykorzystać. Nie bój się być najlepszy”. (Paulo Coelho)
Dnia 30.03.2017r. odbył się V Szkolny Dzień Talentów. Święto
rozpoczęło się uroczystym apelem, na którym podsumowano wyniki
konkursów dla uczniów ZSMG.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia w następujących
kategoriach:
LOGO ZSMG
- wyróżnienie
Waścińskiej.

dla Patrycji

Lorenc oraz

wyróżnienie

dla Marty

ZSMG W OBIEKTYWIE
- wyróżnienie dla Karoliny Kędzi.
Wyróżnienie otrzymały również uczestniczki projektu "HANDMADEgłowa pełna pomysłów"- Daria Denes, Dominika Bystrzycka, Jagoda
Strugała, Wiktoria Pazoła, Izabela Krzyżoszczak.
W konkursie na film 60 sekund – reklamę szkoły - nie przyznano
wyróżnienia.
Wszystkim młodym twórcom i pasjonatom życzymy dalszych sukcesów.
Mamy nadzieję, że kolejne Szkolne Dni Talentów będą okazją do
odkrycia i prezentacji nowych uzdolnień oraz pasji.

Następnie uczniowie mogli podziwiać koleżanki i kolegów, którzy wzięli
udział w Gali Talentów. Na scenie zaprezentowało swoje niezwykłe
umiejętności kilkunastu młodych artystów – uczniowie gimnazjum,
zasadniczej szkoły zawodowej oraz liceum ogólnokształcącego. Byli
wśród nich muzycy, piosenkarze, plastycy, wirtuoz Kostki Rubika,
słowem: ci, którzy w sztuce odnajdują swoją pasję. Wszystkie występy
wzbudzały gorący aplauz widowni, która dzielnie wspierała swoich idoli
oraz z zaciekawieniem i radością obserwowała prezentację ich talentów.
Występujący poddani zostali surowej ocenie jury w składzie:
pani Bożena
Gubańska (przewodnicząca
jury),
pani Izabela
Mikołajczak, pan Tomasz Kapała oraz przedstawicielka Samorządu
Uczniowskiego – Jagoda Wencel. Komisja stanęła przed trudnym
wyborem ze względu na różnorodność występów i ich bardzo wysoki
poziom. Podczas V Edycji Szkolnego Przeglądu Talentów wyłoniono
następujących zwycięzców:
Magdalena Twardowska - I miejsce w kategorii plastycznej,
Matysiak Paweł – I miejsce w kategorii muzycznej,
Szymon Niwczyk - I miejsce w kategorii logicznej,
Daria Wencel - nagroda publiczności.
Wszyscy uczniowie nagrodzeni zostali karnetem na seans filmowy
w kinie „ Promień” oraz upominkami, a zwycięzcom wręczone zostały
medale. Bardzo dziękujemy za wszystkie nagrody sponsorowi,
właścicielowi firmy PPHU KA 4 - panu Łukaszowi Kaczmarkowi.
Najbardziej wyczekiwanym momentem w tym dniu było spotkanie
z gwiazdą. W tym roku młodzież ZSMG miała okazję poznać
bliżej Przemysława Waścińskiego, polskiego lekkoatletę, sprintera,
złotego medalistę, Mistrza Europy w Biegu Sztafetowym 4x400 m
Mężczyzn. Zawodnik klubu MUKS Kadet Rawicz, złoty medalista
mistrzostw Polski w kategorii juniorów i młodzieżowców to także
absolwent naszej szkoły.

Przemysław Waściński opowiadał o swojej karierze sportowej,
treningach, wspominał lata szkolne, z dużą cierpliwością odpowiadał na
wszystkie pytania uczniów, a nawet wykazał się talentem wokalnym –
zaśpiewał dwie piosenki dla zgromadzonej publiczności. Młodzież była
zachwycona i nagrodziła występ gromkimi brawami. Sprinter okazał się
człowiekiem bardzo uzdolnionym i niezwykle skromnym. Na zakończenie
spotkania ze sportowcem cała społeczność szkolna zaśpiewała
mistrzowi „100 lat” z okazji jego dwudziestych drugich urodzin.
Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród uczniom osiągających
najwyższe wyniki w nauce – otrzymali stypendium dyrektora szkoły.
Podsumowano również inne konkursy, które odbyły się w ostatnim
czasie w ZSMG. Pan Dominik Poślednik wręczył upominki i dyplomy
uczniom wyróżnionym w Szkolnym Konkursie Przyrodniczym,
pani Dorota Kempa nagrodziła najlepszych uczniów w Szkolnym
Konkursie Poetyckim. Nie zabrakło też nagród w dziedzinie sportowej pan Tomasz Kapała wręczył uczniom dyplomy za najwyższe wyniki
w Szkolnej Lidze Piłki Siatkowej.
V Szkolny Dzień Talentów był niewątpliwie bardzo ciekawym
doświadczeniem oraz wspaniałą zabawą dla uczniów naszej szkoły.
Wielu z nich miało okazję pokazania się po raz pierwszy przed szkolną
społecznością i zmierzenia się z trudną sztuką autoprezentacji. Cała
społeczność szkolna miała możliwość udziału w różnorodnych
działaniach promujących talenty oraz pasje.

Szkoła jest jednym z wielu miejsc, gdzie szczególne uzdolnienia i pasje
uczniów powinny zostać dostrzeżone. W ZSMG różnorakie
zainteresowania, umiejętności i talenty są odkrywane, rozwijane i
promowane. Działania w tym zakresie prowadzi nasza szkoła od wielu
lat. W tym celu organizowany jest corocznie „Szkolny Przegląd
Talentów”, który jest świętem szczególnym i pełnym niezapomnianych
wrażeń. 28 marca 2018 przed publicznością złożoną z uczniów,
nauczycieli i gości młodzi artyści zaprezentowali bogaty repertuar swoich
zdolności. Były występy wokalne, muzyczne, taneczne, prezentowanie

uzdolnień plastycznych. Wszystkie prezentacje wzbudzały gorący aplauz
widowni, która dzielnie wspierała swoich idoli oraz z zaciekawieniem
obserwowała prezentację ich talentów. Przekonaliśmy się, że w naszej
szkole nie brakuje uczniów uzdolnionych, z pasją i talentami. Świadczy o
tym również Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów.
Występujący poddani zostali surowej ocenie jury w składzie: pani Dorota
Kempa, pani Anna Waloszek, pan Rafał Ryś oraz przedstawicielka
Samorządu Uczniowskiego – Klaudia Plewa. Komisja stanęła przed
trudnym wyborem ze względu na różnorodność występów i ich bardzo
wysoki poziom. Podczas VI Edycji Szkolnego Przeglądu Talentów
wyłoniono
następujących
zwycięzców:
Marta
Waścińska I
miejsce
w
kategorii
plastycznej,
Natalia
Lewek –
I
miejsce
w
kategorii
muzycznej,
Patrycja Jóska i Wiktoria Sztur - I miejsce w kategorii tanecznej,
Natasza Roszkiewicz i Anna Szalkowska - nagroda publiczności.
Wszyscy uczniowie otrzymali upominki i dyplomy, a zwycięzcom
wręczone zostały medale. Bardzo dziękujemy za nagrody sponsorowi,
właścicielowi firmy PPHU KA 4 - panu Łukaszowi Kaczmarkowi.
Najbardziej wyczekiwanym momentem w tym dniu było spotkanie z
zaproszonymi gośćmi. W tym roku młodzież ZSMG miała okazję poznać
bliżej pracę policji. W roli głównej wystąpili absolwenci naszej szkoły:
p. Mateusz Kusztelak, p.Dawid Jankowiak, p.Mateusz Kopeć. Goście
cierpliwe odpowiadali na wszystkie pytania młodzieży, bardzo ciekawie
opowiadali o swojej pracy, pokazując blaski i cienie zawodu policjanta.
Interesujących i przydatnych informacji dostarczyła zebranym pani asp.
sztab., Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Rawiczu. Na zakończenie spotkania społeczność szkolna
podziękowała gościom za przybycie, wręczając pamiątkowe upominki.
Podczas VI Szkolnego Przeglądu Talentów Pani wicedyrektor
V. Nowak wręczyła nagrody uczniom osiągających najwyższe wyniki
w nauce, otrzymali oni stypendium dyrektora szkoły.
W tym dniu podsumowano również konkursy, które odbyły się
w ostatnim czasie w ZSMG. Pani Bożena Gubańska wręczyła upominek
i dyplom laureatce Szkolnego Konkursu o Pióro Dyrektora, którego
laureatką została Beata Szotkiewicz, uczennica klasy II LO.

Pani Dorota Kempa nagrodziła najlepszych uczniów w Szkolnym
Konkursie Poetyckim.
VI Szkolny Przegląd Talentów był z pewnością wspaniałą zabawą
dla wszystkich. Pokazał również, że nie brakuje uzdolnionych uczniów,
którzy mają szansę osiągnąć sukces w reprezentowanych przez siebie
dziedzinach.

