
Po  raz  trzeci  w  Zespole  Szkół  w  Gołąbkach  odbył 
Gminny  Festiwal  Talentów.  Ta  edycja  miała jednak 
charakter  szczególny,  ponieważ  odbywała  się  w ramach 
opracowanego  przez  Gminę  Łuków  projektu  „Szkoła 
Przyszłości  w  Gminach  Ziemi  Łukowskiej” 
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego.  Projekt  ten  miał  na  celu  pozyskanie  z 
środków na realizację programów rozwoju szkół służących 
wyrównywaniu  szans  edukacyjnych  uczniów z  obszarów 
wiejskich.  III  Gminny  Festiwal  Talentów  był  imprezą 
podsumowującą  dotychczasową  działalność  szkół  Gminy 
Łuków w ramach tego projektu, w związku z czym miał on 
charakter przeglądu, a nie – jak dotychczas – konkursu. Na 
sali,  oprócz  występujących  uczniów,  obecni  byli 
zaproszeni goście: p. Kazimiera Goławska – wójt Gminy 
Łuków,  p.  Wiktor  Osik  –  zastępca  wójta,  p.  Bogdan 
Wiącek  –  dyrektor  Gminnego  Zespołu  Oświatowego  i 

koordynator  projektu,  p.  E.  Domańska  –  zastępca 
koordynatora projektu, a także przedstawiciele pozostałych 
gmin uczestniczących w projekcie oraz lokalne media.

Każda ze szkół miała  za zadanie w dowolnej  formie 
zaprezentować  jedno  z  realizowanych  w  szkole  działań. 
Trudno  rzecz  jasna  w  ciągu  5  minut  przedstawić  kilka 
miesięcy pracy, więc oprócz tego uczestnicy przygotowali 
wystawę prac lub fotografii związanych z projektem oraz 
prezentację multimedialną obrazującą wszystkie działania 
prowadzone w szkole. Podczas występów kolejnych szkół 
prezentacje  te  wyświetlane  były  z  boku  sceny,  dzięki 
czemu  widzowie  mieli  możliwość  przekonać  się,  jak 
wszechstronnie zostały wykorzystane  środki pozyskane z 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  –  na  zajęcia 
pozalekcyjne, wycieczki, sprzęt do realizacji zadań. 

W przypadku pierwszej konkurencji można uznać, że 
dominował  ruch,  taniec  i  śpiew.  Jako  pierwsi 
zaprezentowali  się  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w 
Gołąbkach, biorący udział w programach „Młody koneser 
kultury  i  sztuki”  oraz  „Mali  dziennikarze”.  Ich  występ 
zgrabnie  połączył  te  dwa  działania;  mieliśmy  okazję 
wysłuchać  wywiadu  z  krakowskim  Lajkonikiem  oraz 
piosenkę  Piotra  Rubika  „Niech  mówią,  że...”.  Następnie 
uczniowie  SP  w  Aleksandrowie  śpiewająco  przedstawili 
zasady  ortografii.  Uczennice  z  Czerśli  natomiast 

zaprezentowały pokaz taneczno-gimnastyczny na stepach. 
O tym, jak to na wsi bywa, opowiedzieli uczniowie z koła 
teatralnego  ze  Strzyżewa.  Ważnym  elementem  tego 
występu  była  bogata  scenografia  i  piękne  ludowe stroje. 
Równie  wspaniałe  stroje  widzowie  mogli  podziwiać, 
oglądając występ  Dziecięcego Zespołu Pieśni  i  Tańca ze 
Szkoły  w  Gręzówce.  O  królu  czasu  opowiedzieli 
uczniowie z Zarzecza, zaś kabaret ze Świdrów przedstawił 
zapiski  Jasia  Podróżnika.  Po  tych  dwóch  scenkach 
teatralnych ponownie przyszła pora na taniec; uczennice z 
Dąbia  przedstawiły układ  choreograficzny cheerleaderek. 
Po ich występie na scenę wmaszerował zastęp harcerski z 
Ról,  który  przypomniał  jakie  atrakcje  wiążą  się  z 

uczestnictwem  w  tej  organizacji.  Czy  dzieci  mogą 
uprawiać tak trudny sport, jak zapasy? Dzięki uczniom z 
Zalesia  przekonaliśmy się,  że  tak.  Młodzi  zapaśnicy nie 
walczyli jednak ze sobą, lecz pokazali zestaw ćwiczeń. W 
międzyczasie ich koleżanki rozdawały wśród publiczności 
słodycze  –  efekty  realizacji  innego  programu 
realizowanego  w  Zalesiu.  Kolejny  taniec  ludowy 
zaprezentowali  najmłodsi  uczestnicy  Festiwalu  -  Zespół 

„Szkoła Przyszłości... w Gołąbkach”



wokalno-taneczny  „Turowiaczek”  z  Turzych  Rogów. 
Jeszcze  tylko  „góralski”  występ  uczniów  z  Krynki  oraz 
piosenka  w  wykonaniu  uczniów  z  Gołaszyna  i  tak 
zakończyły się występy szkół podstawowych. Po nich na 
scenę  wkroczyli  gimnazjaliści.  Nietypowo,  bo  pokazem 
chemiczno-fizycznym,  rozpoczęli uczniowie z gimnazjum 

w  Zalesiu.  Do  jednego  z  eksperymentów  zaprosili  p. 
Kazimierę Goławską, która chętnie wzięła w nim udział. 
Uczniowie  ze  Strzyżewa  przedstawili  natomiast  drugą 
część  baśni  o  królewnie  Śnieżce,  osadzoną  w  realiach 
zadziwiająco  współczesnych.  Uczennice  z  Krynki 
zatańczyły i zaśpiewały, a kabaret z Gręzówki opowiedział 
o  swoich  działaniach  zabawnie  i  do  rymu.  Prezentacje 
zamykał  występ  gospodarzy,  czyli  gimnazjalistów  z 
Gołąbek, którzy wbiegli  na scenę,  by zatańczyć cha-chę, 
rock’n’rolla  i  na  zakończenie  „Greka  Zorbę”,  który 
przypominał  o  niezwykłej  podróży do Grecji,  jaką  mieli 

możliwość  odbyć  uczniowie  w  maju  w  ramach 
przedsięwzięcia. 

Nie był to jednak ostatni występ; impreza dobywała się 
14  października,  nie  mogło  więc  zabraknąć  życzeń  dla 
nauczycieli,  które  wraz  z  wierszykiem przekazała  trójka 
przesympatycznych ośmiolatków.

Część  oficjalną  zwieńczyło  przemówienie  p. 
Kazimiery  Goławskiej  oraz  wręczenie  podziękowań 
dyrektorom szkół.

Równocześnie  przed  budynkiem szkoły  odbywał  się 
festyn środowiskowy.  Mimo tego, że była to już połowa 
października,  słońce  jeszcze  przygrzewało,  więc 
miejscowa  ludność  chętnie  przybyła,  by  się  „rozerwać”. 
Najwięcej  radości  mieli  na  pewno  najmłodsi  –  dla  nich 

przewidziano najwięcej atrakcji – pompowane zjeżdżalnie 
czy  quady.  Dzięki  ogromnej  pomocy  rodziców 
zorganizowano grill z kiełbaskami oraz kawiarenkę. Oba te 
stoiska  cieszyły  się  powodzeniem,  gdyż  do  końca  dnia 
towar  wyprzedano  w  całości.  Oprócz  tego  można  było 
nabyć tanią książkę, wyroby artystyczne wykonane przez 
grupy terapii zajęciowej z Łukowa czy posurfować w sieci 

w szkolnej kafejce internetowej.
Na zakończenie dnia przewidziano dyskotekę, na którą 

licznie  przybyła  przede  wszystkim  młodzież.  Miała  ona 
również  okazję  podziwiać  nowoczesne  oświetlenie 
laserowe, doskonale komponujące się z muzyką. Zupełnie 
niezamierzoną atrakcją natomiast był pokaz break-dance w 
wykonaniu dwóch młodych ludzi. Sądząc z owacji,  jakie 
zebrali,  występ  ten bardzo się  podobał.  Ostatnią atrakcją 
kończącą imprezę były sztuczne ognie, które o godz. 2200 

rozświetliły niebo nad Gołąbkami.
Imprezę można śmiało zaliczyć do udanych, zarówno 

pod  względem  artystycznym  (wielkie  brawa  dla 
wszystkich  szkół!),  jak  i  organizacyjnym.  Nauczyciele  z 
Gołąbek kolejny raz udowodnili, że potrafią zorganizować 
imprezę na dużą skalę. 

Podkreślić  należy,  że  impreza  ta  miała  na  celu 
pokazanie,  w  jaki  sposób  można,  dzięki  funduszom 
unijnym, poszerzyć działalność szkoły. Jak można się było 
przekonać,  dzięki  projektowi  „Szkoła  przyszłości  w 
Gminach Ziemi Łukowskiej” zarówno uczniowie,  jak i 
nauczyciele  dostali  szansę  na  wzbogacenie  oferty 
edukacyjnej  szkół.  Czy szansa  ta  została  wykorzystana? 
Zdecydowanie TAK! 
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