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Ósma wiosna teatralna młodych
21 marca b.r. w Centrum Kultury Zamek w Pozna-

niu już po raz ósmy młodzież szkolna prezentowała 
swoje umiejętności aktorskie.

Uczestnicy kółka teatralnego naszej szkoły, pod 
opieką p. Beaty Markowskiej, obejrzeli dwa przedsta-
wienia dzieci ze szkół podstawowych.

Uczniom bardzo podobały się sztuki, pomimo że 
zastosowano w nich wiele symboliki, która młodym 
widzom utrudniła odpowiedni odbiór treści.

Następny przegląd dopiero za rok i z niecierpliwo-
ścią go oczekujemy. 

tekst i zdjęcie: Agnieszka Molińska

23 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Edu-
kacji, Kultury i Sportu, na którym radni zapoznali się 
z dotychczasową działalnością Miejskiego Ośrodka 
Kultury oraz rozpatrywali możliwości jego rozwoju.

Ponieważ istniejący ośrodek pełni głównie funkcję 
świetlicy, a jedyną placówką kulturalną w mieście jest 
Biblioteka Miejska, komisja podjęła wniosek w spra-
wie likwidacji nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury dla 
istniejącego miejsca. Po drobnym remoncie, pomiesz-
czenie nadal będzie pełniło swoją funkcję, lecz nie 
pod dotychczasowym szyldem.

Miejski Ośrodek Kultury pod lupą komisji RM
Zdaniem komisji, w Puszczykowie istnieje potrze-

ba stworzenia profesjonalnego ośrodka kultury, któ-
ry będzie animował i organizował kulturę w mieście. 
W ciągu miesiąca zostanie przedstawiony plan działań 
i zaproponowane nowe rozwiązania. Jednym z nich 
będzie zaadaptowanie dawnego Pałacu Ślubów na 
potrzeby salonu artystycznego i wystawienniczego.

Następne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu odbędzie się 24.04 br. o godz. 19.00 Przed-
miotem obrad będzie zaproponowany plan działań 
kulturalnych. (o.-kn) 

W tym roku w niecodzienny sposób postanowili-
śmy powitać wiosnę. Zamiast tradycyjnie spalić Ma-
rzannę, przywitaliśmy wiosnę śpiewająco.

Piękna dekoracja oraz stroje uczestników wpro-
wadziły wszystkich w wiosenny nastrój. W festiwalu 
wzięło udział 23 dzieci z klas 0-3. Uczestnicy konkur-
su wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych.

Jury w składzie: dyrektor Ewa Budzyńska, Danuta 
Panek-Janc – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu w Puszczykowie, Teresa Kowalewska 
– przedstawicielka Rady Rodziców oraz Małgorzata 
Karpińska – nauczycielka rytmiki wybrało następują-
cych laureatów:
– W I kategorii

I miejsce – Katarzyna Stelmach z kl. Ia,
 Faustyna Szewczuk i Weronika Szymańska z kl.0b,
II miejsce – Klaudia Wesołowska z kl. Ib,
III miejsce – Agnieszka Wybieralska
 i Aleksandra Szłapka z kl. Ib,

Wyróżnienie – Monika Maćkowiak i Eryk Grzegorski z kl. Ia.
– W II kategorii

Dwa równorzędne I miejsca zdobyły:
Julia Trzebiatowska z kl. IIa oraz Maria Matuszewska 

 i Maria Winkowska z kl. IIIa

Wiosenny Festiwal Piosenki Małolata w Jedynce

II miejsce – Magdalena Zielińska i Angelika Antkowiak 
 z kl. IIb oraz Kinga Kuśnierz z kl. IIIa
Wyróżnienie – Zofia Bogdańska i Jan Dehmel z kl. IIIb

Laureaci festiwalu otrzymali dyplomy i maskotki, 
a wszyscy uczestnicy słodycze. Poziom festiwalu był 
wysoki, a owacjom nie było końca.

Na zakończenie imprezy uczniowie z poszczegól-
nych klas zaśpiewali wybrane przez siebie piosenki 
o wiośnie. Wszyscy świetnie się bawili. 

Mirosława Przybylska
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