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Taniec... Czym jest w życiu człowieka? Czy jest to tylko dobry sposób spędzania
wolnego czasu, czy jednak coś więcej? Taniec jest ekspresją ruchową uszlachetniającą
człowieka. Może bowiem pełnić wiele funkcji. Jedną z zalet tańca jest to, iż może nim
zająć się każdy bez względu na wiek i sprawność fizyczną. Wystarczy trochę odwagi i
chęci, a taniec może stać się naszym życiem.

20 maja 2022 r. na scenie Przedszkola Samorządowego w Przysietnicy po raz kolejny odbył się
Przegląd Par Tanecznych „Roztańczone Przedszkolaki”. Swoje talenty zaprezentowały dzieci z
przedszkoli Gminy Brzozów. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 24 uczestników z
opiekunami. Każde przedszkole reprezentowały dwie pary taneczne, które przedstawiały
dowolne układy do wybranych utworów.
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Na wstępie wszystkich uczestników oraz zebranych gości powitał Pan Wiesław Pałka, dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy, życząc udanych występów i miłych wrażeń. Całe spotkanie
zaś poprowadzili uczniowie zerówki Olivier Szczepek i Laura Sobota.

Przegląd rozpoczął się „Marszem Radeckiego” w wykonaniu przedszkolaków z grupy
Tropiciele, których do występu przygotowała p. Mariola Rzepka.

W ramach konkursu, jako pierwszych na scenę zaproszono dzieci z Przedszkola
Samorządowego Nr 1 w Brzozowie. Ines Barbara i Antoni Owsiany zatańczyli twista, a Amelia
Wolanin i Błażej Wolak cza–czę. Do pięknych występów dzieci przygotowała p. Anna Bober.

Po chwili na scenie pojawiły się najmłodsze uczestniczki przeglądu - Kinga Pietrasz i Maja
Krawiec, prezentując taniec „Biedronka” oraz Zuzanna Mazur i Jan Federkiewicz z tańcem
„Toka-Toka”. Dzieci przyjechały do nas z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Brzozowie, a do
występu przygotowała je p. Kamila Herbut.

Następni na scenie pojawili się tancerze z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Humniskach.
Rytmiczną zumbę wykonały Zuzanna Szostak i Aleksandra Szałajko, a do obejrzenia tańca
dyskotekowego zaprosiły nas Lilla Zawodnik i Lena Wójcik. Opiekunem tancerek była p. Zofia
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Hebda.

Aby aktywnie włączyć publiczność w taneczny nastrój, wszyscy zebrani w atrium zastali
zaproszeni do wspólnego tańca „Pajacyki”.

Po tej krótkiej przerwie zobaczyliśmy występ dzieci z Przedszkola Samorządowego w Starej
Wsi. Pełen energii twist wykonali Zofia Marczak i Paweł Sabik, a Kaja Dąbrowska i Izabela
Czech zatańczyły do piosenki „Pół kroku stąd”. Pary taneczne przygotowała p. Katarzyna
Gawron.

Zuzanna Pajęcka i Julian Wasilewski zaprezentowali taniec „Barbie i Ken”, natomiast Alicja
Podulka i Kacper Świątek zatańczyli do piosenki „W moim ogródecku”. Dzieci przyjechały do
nas z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Humniskach razem ze swoją panią Elżbietą
Sadowską.

Jako ostatni na scenie wystąpiły dzieci z naszego przedszkola. Blanka Herbut i Gabriel Mikoś
wykonali taniec „Bora Bora”, a dziewczynki Julia Wolanin i Iga Gładysz zaprezentowały taniec
dyskotekowy. Tancerzy przygotowały p. Anna Rafalska i p. Mariola Rzepka.

Po prezentacji poszczególnych par przyszedł czas na wspólny taniec do piosenki „Góry do
góry”.

Wszystkie występy zostały entuzjastycznie przyjęte i nagrodzone wielkimi brawami, a wesoły
nastrój taneczny udzielił się zgromadzonej w atrium publiczności. Dzieci dały się porwać melodii
i chętnie poruszały się w rytm muzyki.

Na zakończenie spotkania dyrektor p. Wiesław Pałka wraz z wicedyrektor p. Martą Szczepek
wręczyli uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy i nagrody. Dyplomy, podziękowania oraz
statuetki baletnicy otrzymali również opiekunowie dzieci oraz dyrektorzy przedszkoli z naszej
gminy.
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Mamy nadzieję, że taniec nadal będzie towarzyszył w życiu dzieci, na wszystkich etapach ich
rozwoju. Nie możemy się już doczekać następnego roku, kiedy to kolejni tancerze zaprezentują
swoje umiejętności.

Joanna Szczepek
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