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WOKAL

Od początku wierny jest zajęciom wokalnym.
I słusznie, bo co roku ma na tym polu duże osiągnięcia.
Bierze udział w przeglądach i festiwalach wokalnych,
gdzie zdobywa wiele nagród i wyróżnień.
- Przegląd Pieśni Patriotycznej „Viva Polonia” – nagroda specjalna
- VII Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna Jesień”– II miejsce
- XVII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
ASTERIADA 2018 – III miejsce
- XXXVIII PAZA – I miejsce
- VI Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych 2018 „Jak długo w sercach naszych”
– II miejsce

Tosia jest uczestniczką zajęć tańca jazz folk. Reprezentowała

Uczęszczanie na zajęcia w Pałacu Młodzieży w pewnym sensie
ukształtowało moją przyszłość. A konkretnie w takim, że na pewno
musi ona być związana z muzyką. Tego, że będzie to moja pasja
do końca życia jestem pewny w 100 procentach. W ostatnim czasie
zacząłem poważnie się zastanawiać, czy aby nie poświęcić się jej
w całości. Sposobność uczestniczenia w zajęciach wokalnych od tak
długiego czasu pozwoliła mi odnaleźć, po części moje wewnętrzne
pragnienia. Solidne doświadczenia wokalne zdobywane przez tak
długi czas zaszczepiły we mnie miłość do gry na pianinie.
Co prawda, początki są zawsze trudne, zwłaszcza w tak późnym wieku
jak mój, ale uważam że wszystkie przeszkody można pokonać ciężką
pracą. Jeszcze dużo wyzwań i wysiłku przede mną,
ale jestem przekonany, że dzięki wyniesionemu doświadczeniu
z takiego miejsca jakim jest Pałac, uda mi się sprostać wszystkim
wymaganiom jakie przyniesie mi los.

JA I PAŁAC

JA I PROJEKT
Z całą pewnością realizowany przeze mnie projekt obfitował w wiele
pozytywnych doświadczeń. W czasie przygotowywania projektu otrzymałem
wsparcie i pomoc ze strony wielu osób. W trakcie jego realizacji miałem
okazję poznać nieco głębiej struktury Pałacu. Było to dosyć interesujące
doświadczenie. Upewniłem się również, jakie są moje mocne i słabe strony.
Bez pomocy odpowiednich osób (i mojej współpartnerki oczywiście) na pewno
nie udałoby nam się tego zrealizować.

