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MARTA MIESZAŁA ma dopiero 7 lat. Chodzi do I klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie. Bardzo lubi rysować, ale jej największą pasją są skrzypce, na których gra od dwóch lat. Jest najmłodszą
uczennicą Szkoły Muzycznej na drugim poziomie kształcenia.
„Kiedyś, będąc na spacerze z mamą, zauważyłam ogłoszenie o
naborze do Szkoły Muzycznej. Bardzo chciałam grać na gitarze, ale
po zdanym egzaminie z rytmiki i ze słuchu dowiedziałam się, że moja
rączka jest jeszcze za mała i nie obejmuje gryfu gitary, dlatego zaproponowano mi skrzypce – o odpowiedniej wielkości dla mojego wieku.
Na początku myślałam, że będę musiała trochę poczekać, ponieważ
do szkoły przyjmowane są dzieci od szóstego roku życia, ale pan
dyrektor powiedział rodzicom, że mam bardzo dobry słuch i mogę
zacząć wcześniej. Pomyślałam, że warto spróbować. Teraz już nie
wyobrażam sobie życia bez skrzypiec. Czas, jaki poświęcam swojej
pasji, to około 8 godzin tygodniowo na ćwiczenia i dodatkowo cztery
razy w tygodniu zajęcia w Szkole Muzycznej”.
W tym roku Marta jako jedyna reprezentowała szkołę na warsztatach skrzypcowych w Ostrowie Wlkp. Brała również udział
w konkursie solfeżowym w Sycowie – jej zadaniem było odczytanie i zaśpiewanie nut. Zajęła tam piąte miejsce. Uczestniczyła
także w przedstawieniu organizowanym przez Szkołę Muzyczną pt.
„Muzyczne niebo”. Na Martę czeka jeszcze z pewnością wiele sukcesów, ponieważ to dopiero początek jej muzycznej drogi.

Nieɭ ɓ s iΛ s p ɰ ʚ nLʋMΎ
Wasz ɏ Pʋ ɠz e nLa!

ADRIAN JANICKI jest uczniem V klasy
Szkoły
Podstawowej w Siedlikowie. Od
S
dwóch lat zajmuje się kolekcjonowaniem miniciężarówek. Posiada 101 modeli takich marek samochodów jak Scania, Man, Daf...
„W rozwijaniu mojej pasji najbardziej pomaga mi
tata. To on na początku zaczął przywozić małe modele
z zagranicy. Szybko mnie to wciągnęło i teraz, gdy
tylko nadarzy się okazja, kupuję nowe samochodziki
w Polsce. Do mojej kolekcji brakuje jeszcze cystern
„Iveco” i „Mercedesa”, ale myślę, że i te uda mi się
w końcu zdobyć”.
Ulubionym przedmiotem szkolnym Adriana jest
przyroda,
oprócz tego interesuje się jeszcze
p
tenisem
stołowym i piłką nożną.
t

CZERWCOWA DZIEWCZYNA

Z pewnością niejedno dziecko z naszego powiatu posiada jakąś ciekawą pasję.
Jedni zbierają znaczki, inni kolekcjonują pocztówki, a jeszcze inni po prostu
lubią grać na jakimś instrumencie. Nieważne, co to za pasja. Ważne, że dzieci
potrafią ją rozwijać, czerpiąc z tego radość.
Mali pasjonaci, do których udało mi się dotrzeć, podkreślają, że zainteresowania odgrywają bardzo istotną rolę w ich życiu i to dzięki nim mają jakiś cel, do
którego stale chcą dążyć.

Z t e j okazʗi ·yczym ɨ naszym nʋ jɺ Åodszym czyt ɰ l n ɵkʝm ]ʏró ʇka,
ʂ Å ʝ ˨ca, uͷ m ieɭ h u, koɭhʋMˍ ʎyɭ ɓ
rodzLcó ɦ, wyrɛzʦ mLɪ ʚyɭ ɓ nʋuczɨʎ iɰ l i i s ʦ p e ʁko legó ɦ.

KACPER PIEPRZKA chodzi do IV klasy Szkoły Podstawowej
w Kobylej Górze. Od kilku lat kolekcjonuje monety.
„Moim hobby od wielu lat jest zbieranie monet. Są to monety nie
tylko unikatowe, ale również obiegowe z całego świata. Wiele z nich
ma już swoją wartość. W swojej kolekcji posiadam także stare banknoty i monety okolicznościowe z Kalisza, Wrocławia i Ostrzeszowa”.
Najstarsza moneta, znajdująca się w klaserze Kacpra, pochodzi z
1878 roku i jest nią marka niemiecka. Łącznie ma ponad 1000 monet.
Bardzo
lubi plastykę i grę w piłkę nożną.
B

Fot. S. Szmatuła

DZIECI Z PASJĄ

1 cz e rwca dzieʎ i b˛dΎ
obɭhodzLç swʝjɏ ͷ wi ˛tɛ.

Warto rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
nia
ponieważ dzięki doskonaleniu swoich talentów, kształtujemy samego siebie. Rozwijamy swą wyobraźnię, systematyczność, mamy własne poglądy na różne tematy i
potrafimy wykazać się wiedzą w dziedzinie, którą dzięki
pasji znamy lepiej niż inni.

A. Ławicka

Milenka

599,-

Myjka
STIHL
RE 98

PROMOCJA!
+ komplet płynów

Kosa
STIHL
FS 38

529,999,-

Przedborów 31
Ostrzeszów, ul.Armii Krajowej 4
Kępno, ul. Solidarności 31 a
Syców, ul. Komorowska 20

tel. 62 730 60 54, 731 94 58
tel. 62 586 09 68
tel. 62 782 85 96
tel. 62 785 46 61

Kosa
STIHL
FS 56

