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Dyrektor Publicznego Gimnazjum  
w Kolonowskiem uzyskał pozytywną 

opinię Związku Nauczycielstwa Polskie-
go w sprawie organizacji nowego  

roku szkolnego. 
W związku z reformą oświaty,  

gimnazja nie będą już prowadziły nabo-
rów do pierwszych klas, a z kierowanej 

przez Rafała Pocześnioka placówki  
znikną 4 etaty. Jednak dzięki przeprowa-

dzonym 6 kwietnia w urzędzie miasta i 
gminy konsultacjom, wszyscy zwolnieni  

z gimnazjum znajdą jesienią  
zatrudnienie w innych placówkach 
oświatowych gminy Kolonowskie.   

- Serdecznie dziękuję dyrektorom i nau-
czycielom szkół podstawowych za zrozu-
mienie naszej trudnej sytuacji i zawodo-

wą solidarność. Przynajmniej  
w roku szkolnym 2017/18 nasi  

nauczyciele nie stracą pracy - mówi  
Rafał Pocześniok.     
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6 kwietnia odbyła się w Kolonowskiem druga edycja 
Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. 
Uczestniczące w nim dzieci zaprezentowały trzynaście 
piosenek w językach angielskim i niemieckim.  
 

Pomysłodawczynią imprezy była w ub. roku Maria Lej-
kowska, dyrektor Przedszkola Nr 1 w Kolonowskiem, a jej 
współorganizacji podjęła się Biblioteka i Centrum Kultury. 
 

Na scenie zaprezentowali się wykonawcy ze wszyst-
kich placówek opiekuńczo-wychowawczych z gminy 
Kolonowskie, a jury w składzie: Aneta Knopp, Konrad 
Wacławczyk oraz Ewa Wiśniewska-Wróbel, miało 
spory problem ze wskazaniem najlepszych wykonaw-
ców. Ostatecznie w kategorii zespołów najwyżej zostali 
ocenieni „Die Freunde”, którzy zaśpiewali piosenkę pt.: 
„So gross wie ein Baum”, wyprzedzając „Lustige Musi-
kanten” oraz grupy „Der Grün Frosch” i „P&K&P”. 
Wśród solistów zwyciężyła Martyna Ploch, za wykona-
nie utworu pt.: „Stretch your body”.  
Kolejne miejsca zajęli: Maja Laskawiec, Emilia Ziaja oraz 
Filip Meinel. 
 

Konferansjerki podjęły się Małgorzata Poloczek i Kata-
rzyna Spałek, zatrudnione na co dzień  w PP Nr 1, a 

oczekiwanie na wyniki przeglądu umiliły tańce i konsump-
cja smakołyków, przygotowanych przez BiCeK.  
W trakcie imprezy nie zabrakło głosów, że nasza impreza 
może śmiało rywalizować z programem telewizyjnym „Od 
przedszkola do Opola”, a świetnie radzące sobie z niemiec-
kim i angielskim dzieciaki bez problemu mogłyby sobie 
poradzić w Konkursie Piosenki Eurowizji.  
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Cztery inscenizacje teatralne w wykonaniu 
uczniów gimnazjum i wszystkich szkół podsta-
wowych z gminy Kolonowskie, recytacja poezji 
oraz recital w wykonaniu Pauliny Klosa z Prósz-
kowa złożyły się na tegoroczny scenariusz Prze-
glądu Teatrzyków Niemieckojęzycznych „Kinder 
und Jugend spielen Theater”, który odbył się  
2 kwietnia. 
 

Licznie zgromadzona w sali OSP w Kolonow-
skiem publiczność miała okazję obejrzeć następu-
jące przedstawienia: „Im Theater”, w wykonaniu 
grupy teatralnej z PSP Staniszcze Wielkie - Kolo-
nowskie 3 (opiekun: Regina Spałek), „Beim 
Arzt” (PSP Nr 1 w Kolonowskiem, Ryszard Ziaja), 
„Frau Holle hat ein Problem” (PSP Staniszcze 
Małe - Spórok, Sylwia Nieświec i Aneta Biela) oraz 
„Ach Papa – 5 Jahre später” (PG w Kolonow-
skiem, Mariola Kotula). Ponadto swoje interpre-
tacje wierszy w języku niemieckim zaprezentowa-
ły Karolina Wacławczyk i Michelle Koprek, uczest-
niczki Konkursu Recytatorskiego w języku nie-
mieckim „Jugend trägt Gedichte vor”.  
 

Dodatkowym walorem tegorocznego przeglądu 
teatrzyków był występ Pauliny Klosa, która za-
śpiewała m.in. piosenki z repertuaru Marlene 
Dietrich, Drafi Deutscher i Udo Jürgensa. 
 

Oprócz słodkich upominków, wszyscy uczestnicy 
Przeglądu Teatrzyków Niemieckojęzycznych 
„Kinder und Jugend spielen Theater” otrzymali 
zaproszenie do udziału w wycieczce - niespo-
dziance, na którą jeszcze przed wakacjami zaprosi 
burmistrz Kolonowskiego.  




