
   Najpiękniejsze chwile w SIT „Talent”  

 

SIT „Talent”  przy  Ośrodku Kultury od 8 lat działa.  

 Ma wspaniałe sukcesy  i się nie wypala. 

Tam dużo ludzi spędza czas z wielką przyjemnością. 

 Zarząd ma wiele pomysłów i zachwyca nas swoja działalnością. 

 

Członkowie chodzą z ochotą by  talenty swe  rozwijać, 

by popołudniowy i wieczorny czas  umilać. 

Choć latek sporo, nie żałują czasu i wysiłku, 

kabarety, aerobik, tańce , śpiewy, chociaż życie w schyłku. 

 

Obecni  na występach z podziwem patrzą i słuchają, 

jak na scenie z humorem i talentem życie przedstawiają. 

Aerobik, kto patrzy z zachwytem podziwia, 

jak ten co ma 60+ i 70+ z gracją w rytmie nogami i rękami wywija. 

 

A bębny – trzeba mieć dobry słuch i siłę w palcach, 

aby wybębnić melodię tanga albo walca. 

Prężnie działa sekcja z artystycznym zapałem, 

tworząc ręcznie cudeńka, angażując się sercem całym! 

 

Ramki do obrazów, szkatułki, broszki, bransoletki i szale filcowane, 

Kwiaty z bibuły, liści jesiennych, bombki  i pisanki malowane.  

Malują obrazy, tworzą też witraże, 

gdy jest ich wystawa, opinie są pełne wrażeń. 

 

Święta lokalne miasta „Talent” też obsługuje, 

wystawia swe prace, dzieciom buźki maluje. 

Choinka na rynku ozdobiona pięknymi bombkami 

przez dzieci ze szkół  i  „Talenciarzy” – zrobili je sami. 

 

Święta państwowe są zawsze upamiętnione  

przez śpiewy patriotyczne „Talentu” i  Staszowian grono. 

Palmy wielkanocne z kunsztem wykonane 

a trudy w wykonaniu zawsze nagrodzone. 

 

Historia sztuki – cały świat uczestnicy spotkań wirtualnie zwiedzają, 

w każdy poniedziałek na wykładach się spotykają. 

Podziwiamy obrazy, kościoły, pałace i posągi, 

nasz wykładowca zasób wiedzy ma ogromny! 

 



Jeździmy na wycieczki po Ziemi Staszowskiej i po kraju, 

Polskie krajobrazy i zabytki bardzo zachwycają. 

Mamy również pięknie zorganizowane bale, 

Andrzejki,  „Tańczący pączek”- tańce nie męczą nas wcale. 

 

Zarząd „Talentu” ma program działania zawsze wykonany w nadmiarze, 

wiele sukcesów i przeżyć – super jest być „Talenciarzem”. 

Największy dar jaki tu ludzie sobie dają to serdeczność wzajemna, 

podtrzymujemy ją bo we współczesnym świecie już nie jest cenna. 

 

Mało zważamy na fakt, że bolą stawy i kości 

śmiejemy się z naszej starości. 

Kobiety są czynne , wszędzie uczęszczają, 

mężczyznom nic się nie chce, bo kapcie kochają. 

 

Panowie!  60+ i 70+ jest pięknym wiekiem, 

emeryt też jest wartościowym człowiekiem. 

Dzieciom i wnukom należy pomagać z umiarem, 

niech dziadek nie kojarzy się z kapciem, a babcia w kuchni z garem. 

 

Panowie co was interesuje - szachy, warcaby, karty? 

SOK i „Talent” wszystko to załatwi – spotykać się warto. 

A jeśli macie jakieś inne życzenia, 

zgłoście je do „Talentu” będą do spełnienia. 

 

W „Talencie” osób dużo, ale i więcej być może, 

wyjdźcie z domu, nikt inny Wam nie pomoże.  

Tu w SIT na Was wszyscy czekają,  

trenowanie umysłu, gimnastyka ciała życie przedłużają. 

 

 

     Teresa Sobieniak 

 


