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Chór szkolny

TRADYCJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZAWIERCIU JEST
ORGANIZOWANIE WYWIADÓWKI SCENICZNEJ NA ZAKOŃCZENIE I

PODSUMOWANIE 1 PÓŁROCZA NAUKI SZKOLNEJ. MOŻEMY
ZAPREZENTOWAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I POCHWALIĆ SIĘ

OSIĄGNIĘCIAMI NA SCENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY.
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SCENICZNA WYWIADÓWKA

Dziesiątego stycznia odbyło się podsumowanie pierwszego semestru roku szkolnego na scenie
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu. Taka forma zakończenia pierwszego  półrocza jest tradycją
naszej szkoły. Składa się z części informacyjnej, w której w formie prezentacji  multimedialnej
przedstawiane są wydarzenia szkolne, osiągnięcia uczniów oraz z części artystyczne będącej popisem
wokalnych, tanecznych i recytatorskich umiejętności uczniów naszej szkoły.
W tym roku w części artystycznej wspaniale zaprezentował się chór szkolny, soliści i zespoły
taneczne, których przedstawiciele byli przebrani w piękne stroje.
Bardzo podobał mi się kankan i taniec w wykonaniu uczniów klasy drugiej, wcielających się w role
włoskich kucharzy. Komizm tańca zapracowanych kuchcików wprawił każdego widza w rozbawienie.
Całe widowisko pod nazwą „Musicalem dookoła świata” zachwyciło, wzruszyło i rozśmieszyło
publiczność. Taka forma wywiadówki jest bardzo pozytywnie odbierana przez rodziców i rodziny
uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.
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Od kiedy interesujesz się polityką?

  Ja osobiście polityką się nie interesuję. Jest to
według mnie bardzo niefajna rzecz. Walka o różne
funkcje i zaszczyty nie podoba mi się. Z tego
powodu od zawsze działam społecznie, podobnie
jak teraz. Za pełnioną funkcję nie otrzymuję
wynagrodzenia. Z racji swojego wieku nie byłem
nigdy zatrudniony, a wszystko, co robię ma formę
wolontariatu. Całą politykę zostawiam
prezydentowi i chcę organizować projekty dla
młodych ludzi.

  Jak się czujesz, awansując na takie
stanowisko?

  Przede wszystkim bardzo się cieszę, że Pan
Prezydent Łukasz Konarski docenił ludzi młodych
i na nich stawia. Pokazuje to, jakim prezydentem
chce być. Według mnie będzie on szczególnie
troszczył się o interesy dzieci i młodzieży, a moją
rolą jest pomaganie i doradzanie mu w tej kwestii.

  W związku z wyborem prezydenta jesteś
znany w całej Polsce. Jak się z tym czujesz?

  Nie spodziewałem się, że cała ta sytuacja odbije
się tak wielkim echem w mediach. W sieci
pojawia się wiele negatywnych komentarzy na ten
temat. Myślę, że to też może być element polityki.
Wiadomo jest, że prezydent ma też swoich
przeciwników. Ja się tym nie przejmuję i cieszę
się, że będę mógł współdziałać z prezydentem i
pomagać mu w ulepszaniu naszego miasta, tak
aby stało się atrakcyjne dla młodych ludzi.
Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że wielu ludzi
pobieżnie czyta informacje. Gdy rzuci im się w
oczy nagłówek o 16-latku będącym zastępcą, to
wysnuwają pochopne wnioski, a nie doczytają, że
jest to funkcja społeczna, bez wynagrodzenia. W
ten sposób media starają się manipulować opinią
publiczną. Mimo to uważam, że ma to pozytywne
skutki. Ludzie wreszcie usłyszą o Zawierciu jako
pozytywnym mieście. Nie będziemy “słynąć”
tylko z afer korupcyjnych i innych przestępstw.

Od 10 roku życia prowadził portal OtoZawiercie.pl, który stopniowo się rozwijał, od fotogalerii
do wiadomości w każdym zakresie. W 2017 roku został wybrany do Młodzieżowej Rady
Miasta Zawiercie w drugiej kadencji z okręgu SP3. Następnie, wskutek realizowanych
projektów, został wybrany wiceprzewodniczącym Rady. Swoją wiedzę o potrzebach

Zawiercia zdobył dzięki działalności w Radzie.
 

Oto rozmowa Mikołaja Matyszczaka z Jakubem Kosoniem.

  
Tak jak mówisz, wielu ludzi nie doczytuje
informacji i dlatego jest to dla nich
kontrowersyjny wybór. Czy stanowi to dla
Ciebie problem i czy pojawia się jakiś rodzaj
presji?

  Ja już dawno przestałem przejmować się
krytyką, szczególnie tą anonimową. Prowadząc
swój portal, spotkałem się z wieloma
komentarzami na swój temat. Teraz jest ich
znacznie więcej, ale nie ma to dla mnie
znaczenia. Moim głównym celem jest pomoc
prezydentowi i zdobycie jak największego
doświadczenia. Jest to dla mnie najlepsza okazja,
żeby nauczyć się wielu nowych rzeczy, co
zresztą bardzo lubię robić. Dlatego nie stanowi to
dla mnie problemu.

  Mówisz, że lubisz uczyć się nowych rzeczy.
Jak pogodzić więc naukę z pełnioną przez
Ciebie funkcją? Czy wystarcza Ci czasu, czy
część zajęć odstawiłeś na drugi plan?

Staram się być człowiekiem zorganizowanym i
zawsze udawało mi się  pogodzić rzeczy, którymi
się zajmowałem. Aktywności w szkole czy też
poza nią, traktowałem bardzo poważnie. Z tego
powodu zawsze starałem się robić wszystko, co
mi powierzono. 

  W związku z nowymi obowiązkami zawiesiłeś
pracę portalu. Czy była to trudna decyzja?
  Myślę, że nie chodzi tu o obowiązki, lecz
obiektywność. W prowadzeniu portalu kierowałem
się obiektywnością, niezależnością i rzetelnością.
Teraz nie mógłbym być w pełni obiektywny.
Oczywiście była to bardzo trudna decyzja,
ponieważ na portalu wypracowałem sobie pewną
markę i zdobyłem ogromne doświadczenie.

  Przed Tobą 5 lat współpracy z prezydentem.
Jak zamierzasz wykorzystać ten okres i co
zamierzasz osiągnąć w pierwszej kolejności?
  Przede wszystkim chcę zmienić podejście do
młodzieży i dzieci. Przez wiele lat nikt się
młodymi ludźmi nie interesował. Ja chcę, żeby
młodzi ludzie liczyli się w życiu społecznym.
Stereotypy mówią, że młodym ludziom nic się nie
chce, nie wychodzą z domu. Ja wychodzę
naprzeciw takim stwierdzeniom. Uważam, że
młodzi ludzie powinni dostać “narzędzia” do
pracy. Młodzież musi być zaproszona i
zmotywowana do pracy, a tego nie było. To
będzie moje główne zadanie.

  Jakie masz rady dla młodych ludzi, którzy
chcą się liczyć w życiu społecznym?
  Przede wszystkim nie wolno się bać. Trzeba
jasno wygłaszać swoje opinie na dane tematy.
Ludzie powinni przyzwyczaić się do tego, że mają
prawo głosu. Będziemy próbowali zwiększyć
aktywność obywatelską, aby ludziom się
zachciało. Dzięki budżetowi obywatelskiemu
możemy organizować różne projekty, które
zaangażują ludzi w życie miasta.

Dziękuję za rozmowę.
M.M.

Rys. A. Klimek
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                                     WYWIADÓWKA SCENICZNA

Występ pierwszaków Różowa Pantera - klasy V

Walc wiedeński - kl. VIII Prosto z Japonii - kl.V

Balet rosyjski -III kl. Prosto z Paryża - kl.III
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