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Wydarzenia w bibliotece
Poezja śpiewana
 Z okazji Światowego Dnia Poezji, 28 marca od-
był się koncert poezji śpiewanej.

Przyjemną, spokojną muzykę zagrali młodzi artyści 
z Poznania: Anna Łyszczarz i Piotr Pawlus. Wiersze de-
klamowały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Imprezę uatrakcyjnił Zbysław Lenart, mieszkaniec 
Puszczykowa, wykonując własnego autorstwa piosen-
ki i recytując napisane przez siebie wiersze.

Wyniki konkursu
30 marca rozstrzygnięty został konkurs plastyczny 

“Widok z mojego okna”. 
I miejsce zajęła Ania Mądry, II miejsce Kuba Łakomy, 

III miejsce Paweł Zawada. W konkursie przyznano czte-
ry wyróżnienia, które otrzymali: Maciej Andrzejewski, 
Kasia Krawczyk, Ania Biernacka i Ksenia Sołovyeva.

Tydzień Bibliotek
Impreza odbędzie się w dniach 7 – 12 maja i bę-

dzie okazją do dostarczenia dzieciom niezapomnia-
nych wrażeń, emocji i wspomnień.

Poniedziałek – gra komputerowa dla dzieci (szcze-
góły w bibliotece)

Wtorek – kiermasz książek
Środa – dzień dzieci z przedszkoli (maluchy pozna-

ją bibliotekę)

Czwartek – „Coś słodkiego dla każdego”
Piątek – zapraszamy dzieci w wieku 5 – 10 lat na 

całonocną imprezę pod tytułem „Noc w bibliotece”, 
która odbędzie się w nocy z 11.05. – 12.05.2007 r. 
w bibliotece, w godzinach 19: 30 – 24: 00. Prosimy 
o wcześniejsze zgłoszenia – wszelkie informacje udzie-
lane są w bibliotece ul. Wysoka 1 lub pod numerem 
tel. 061-8194-649

W piątkowy wieczór 11 maja puszczykowska bi-
blioteka będzie tętniła życiem. Wielu młodych mi-
łośników książek pragnąc przeżyć niezapomnianą 
przygodę może wspólnie z bibliotekarzami poszukać 
skarbów ukrytych wśród wielu tysięcy tomów książek 
ważnych, popularnych i... nieco już zapomnianych.

Beata Witczak

XXII Wojewódzki konkurs recytatorski
23 marca b.r. w MDK nr 2 w Poznaniu odbyły się 

powiatowe eliminacje Konkursu Recytatorskiego.
Laureatami eliminacji szkolnych zostali:

 • W grupie klas młodszych – Marysia Matuszewska 
(kl. 3 a), Michał Durczewski (kl. 3 b)

 • W grupie klas starszych – Marcelina Lewandowska 
(kl. 5 b), Daria Szczublewska (kl. 6 b)

• W Poznaniu wyróżnienie otrzymał Michał Dur-
czewski a Marcelina Lewandowska zakwalifikowa-
ła się do etapu rejonowego konkursu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a za Marceli-
nę trzymamy kciuki podczas kolejnych eliminacji.

Za sprawą puszczykow-
skiego proboszcza. księdza 
Wojciecha Pieprzycy oraz or-
ganisty Parafii Matki Boskiej 
Wniebowziętej Wojciecha 
Mazurka, Puszczykowo sta-
ło się miejscem niecodzien-
nego wydarzenia artystycz-
nego. Na nowych organach 
zagrał mistrz wykonań dzieł 
organowych, wielokrotny 
laureat konkursów muzyki 
organowej w kraju i za gra-

nicą, profesor Joachim Grubich. Puszczykowianie 
mieli okazję wysłuchać w mistrzowskim wykonaniu 
słynnej Tocaty i Fugi d-moll Jana Sebastiana Bacha 
oraz innych utworów francuskich i polskich klasyków 
muzyki organowej.

Piękny głos organów, zbudowanych w pracowni 
poznańskiego organomistrza Jana Drozdowicza za-
inaugurował letni cykl puszczykowskich koncertów 
organowych w Wielkopolskim Parku Narodowym. 
Urząd Miasta patronuje tej inicjatywie i składa księdzu 
Wojciechowi gorące podziękowania za promowanie 
wspaniałej muzyki, której koncerty w Puszczykowie 
stanowią piękną wizytówkę miasta.  (o.-es)

Światowej sławy artysta zagrał w Puszczykowie
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