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Trzeci Festiwal Małych Form Teatralnych
dług mistrza Gombrowicza” stawiali słynne
pytanie dotyczące poezji: „Zachwyca, czy jednak nie zachwyca?” (my wiemy – zachwyca!).
Najmłodsi aktorzy ze Szkoły Podstawowej
nr 128 spektaklem „Chrząszcz” przypomnieli
nam, jak trudna i piękna jest nasza mowa ojczysta. Występujące na końcu Gimnazjum nr
11 zaprezentowało się dwa razy: wykonując
„Taniec z chorągiewkami” oraz przedstawiając
interesujące połączenie tańca i pięknego słowa w spektaklu „Tańce polskie”.

Festiwal oceniało jury w składzie: radna Dzielnicy III Małgorzata Janiec – przewodnicząca, radna Dzielnicy III Wanda
Zasada, Wanda Bednarz – artystka Teatru
Adalex.
Festiwal Małych Form Teatralnych, obJury nagrodziło trzy zespoły aktorskie.
jęty patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy
Pierwsze miejsce przypadło Szkole PodIII, zorganizowany został już po raz trzeci.
stawowej nr 2, drugie miejsce zajęła Szkoła
Mieliśmy wielki zaszczyt, jako gospodarze
Podstawowa nr 95, zaś trzecie – Gimnazjum
tegorocznej edycji, gościć w progach Szkoły
nr 11. Wyróżnienie Specjalne PrzewodniPodstawowej nr 95 wspaniałych uczniów
czącego Komisji Kultury i Zabytków Rady
– aktorów oraz nauczycieli – opieDzielnicy III odebrał Jakub Baran,
kunów, reżyserów, scenarzystów.
uznany przez jury za najlepszego
Program Festiwalu prezentował się
aktora Festiwalu. Puchary oraz nawyjątkowo bogato, gdyż spektakle
grody (teatralne!) dla wszystkich
przedstawiło aż siedem zespołów
uczestników Festiwalu zostały
aktorskich z sześciu szkół Prądnika
ufundowane przez Radę i Zarząd
Czerwonego. Tematem łączącym
Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
wszystkie spektakle było piękno
Szczególne podziękowania kiejęzyka polskiego, nasza Ojczyznarujemy do przewodniczącego Komi-Polszczyzna. Obejrzeliśmy siedem
sji Kultury i Zabytków Rady Dzielniwyjątkowych przedstawień, których
cy III Henryka Redkiewicza. Inicjator
twórcy pokazali to, co w teatrze naji pomysłodawca Festiwalu, jak zapiękniejsze: interesującą fabułę, ciewsze do ostatniej chwili, czuwał nad
kawą grę aktorską oraz intrygujące
wszystkimi sprawami organizacyjpomysły inscenizacyjne.
nymi i był dobrym duchem naszej
Zespół Szkoły Podstawowej nr
teatralnej uroczystości.
2, na nowo odczytując twórczość Zwycięska trupa teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Dziękujemy naszym Gościom
Jana Brzechwy, zachwycił doj- Fot. Biserka Čejović
za przybycie. Uczniom gratulujerzałym aktorstwem, bogactwem
my sukcesów scenicznych, a naśrodków teatralnych i… talentem pedagoWielkie słowa uznania należą się uczycielom życzymy nieustającego zapagicznym. Uczniowie Szkoły Podstawowej opiekunkom artystycznym wymienio- łu do pracy z młodymi aktorami. Radzie
nr 64 zaproponowali „Przygodę z językiem nych spektakli. Dziękujemy Barbarze Dzielnicy III składamy podziękowanie za
polskim” oraz rozbawili dowcipnym sce- Pęcikiewicz i Elżbiecie Płoskoń (SP 2), umożliwienie uczniom szkół z Dzielnicy
nariuszem i rozśpiewanym zespołem ak- Elżbiecie Grządziel i Ewie Karwat (SP 64), zaprezentowania swoich talentów. Do zotorskim. Aktorzy Szkoły Podstawowej nr Agnieszce Wachnik (SP 95), Magdalenie baczenia za rok!
95 zaprosili na nietypowe przyjęcie pełne Kościelny i Magdalenie Leśniak (SP 114),
ciekawych (gramatycznych) przypadków. Annie Kuźnickiej (SP 128) oraz BarbaBiserka Čejović
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 114 rze Kucharskiej i Elżbiecie Mazurkiewicz
nauczycielka języka polskiego
w spektaklu „Lekcja języka polskiego we- (Gimnazjum 11).
w Szkole Podstawowej nr 95
O mowo polska, ty ziele rodzime,
Niechże cię przyjmę w otwarte ramiona;
Ty będziesz kwieciem tych pół ubarwiona.
/Stanisław Wyspiański/

Jesienna koszykówka
Kolejny raz mieliśmy możliwość
przeprowadzenia naszego dzielnicowego turnieju koszykówki we
wspaniałych warunkach, jakie oferuje hala KS „Prądniczanka”. Dlatego pozwolimy sobie rozpocząć
sprawozdanie z turnieju od podziękowania dla Zarządu Klubu, Rady
Dzielnicy III i Joanny Pierzchały-Cempury za okazaną pomoc
w sprawie bezpłatnego użyczenia
hali.
W turnieju wzięły udział szkoły
podstawowe z naszej Dzielnicy: SP
2, SP 95, SP 114 i pełniąca rolę or- Uczestnicy zawodów. Fot. Szkoła Podstawowa nr 64
ganizatora SP 64. 21 listopada zawody rozegrano tak, jak dotychczas syste- a wszystkie szkoły – dyplomy, nagrody rzemem „każdy z każdym”. Każdy mecz składał czowe dla szkół i tradycyjne łakocie ufunsię z czterech kwart, w których występują dowane przez Radę Dzielnicy III Prądnik
kolejno: chłopcy (I kw.), dziewczęta (II kw.), Czerwony. Są też nagrody indywidualne dla
chłopcy (III kw.) i mecz kończą dziewczęta najlepszych zawodników turnieju.
(IV kw.). Zwycięzca turnieju otrzymuje PuPo raz kolejny towarzyszyła nam wspachar Przewodniczącej Rady Dzielnicy III, niała atmosfera. Uważam, że nawet profe7

sjonalne drużyny mogą brać przykład z postawy reprezentantów
naszych szkół. Brawo!
W tym roku Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy III trafił
w ręce uczniów Szkoły Podstawowej nr 114. Drugie miejsce zajęła
Szkoła nr 64, trzecie przypadło
Szkole nr 95, a czwarte – Szkole
nr 2. Najlepszą zawodniczką turnieju została Natalia Cichoń (SP
64), a najlepszym zawodnikiem –
Mateusz Kękuś (SP 95).
Nagrody wręczyły: przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy III Kinga Krok, radna Dzielnicy III Wanda Zasada i dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 64 Barbara Pogoda.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy oraz zapraszamy na kolejne zawody.
Nauczyciele WF
ze Szkoły Podstawowej nr 64

