
zaprasza 
•Malowane marzenia • „Karnawałowy 
korowód"• Jun przedstawia ... 
Pałac Kultury zadbał, by w naj

bliższe dni nikt si nie nudził. Przy
gotowano kilka interesujących 
propozycji. 

I tak, w niedzielę 23 lutego o godz. 
16, w Sali Błękitnej odbędzie się 
zakończenie ogólnopolskiego kon
kursu plastycznego dla dzieci „Moje 
marzenia". Na konkurs ten napłynę
ło ponad 6 tys. rysunków z różnych 
stron Polski. Jury pod przewodnict
wem Janusza Matysiaka za szczegól
ne walory plastyczne nagrodziło 110 
prac. Wiele rysunków napłynęło z 
zakładów dla dzieci głuchych z Po
znania, Szczecina, Krakowa, Lubli
na, Olsztyna i Żar. Nagrodzono też 
międzY innymi prace dzieci z Chrzy
pska, Gniezna, Jarosławca, Nekli, 
J?niew, Rakoniewic, Rokietnicy, 
Sremu i Wrześni. Niedzielna impre
za „Radość - dzieciom" odbywa się 
pod patronatem „Expressu Poznań
skiego", a sponsorowana jest przez 
spółkę „ALKO N". Nagrody książko
we i zabawki ufundowali również 
1\mlllmQQSorzy.J).t.wąrciu i:io.konkur
sowej ~sta\VY, która czynna będzie 
od 1 marca, towarzyszć będą wy
stępy pałacowych zespołów artysty
cznych. Całość poprowadzi Andrzej 
Lajborek. 

Na najbliższy poniedziałek Pałac 
proponuje dwie inne imprezy. „Kar
nawałowy ·korowód" rozpocznie się 
24 bm o godz. 18 w Silli Wielkiej. Ten 
muzyczno-taneczny show nawią
zywć będzie do tradycyjnych pols
kich zapustów, beztroskich zabaw, 
maskarad, kuligów. W tym interesu
jąco zapowiadającym się programie 
estradowym udział wezmą: Jaro
sław Patycki, Kamila Olejnik oraz 
zespoły pałacowe: Formacja Tanecz
na „Finezja", MłodzieżoW/' Zespół 
Tańca „Kontrast" i pary tanca towa
rzyskiego. 

Tego samego dnia (poniedziałek) o 
godz. 10.30, 12.30, 15 i 19 oraz 25 bm. o 
godz. 15 w Sali Kominkowej „Pana 
Tadeusza" Adama Mickiewicza 
przedstawi Irena Jun. Irena Jun jest 
aktorką jednego z najciekawszych 
teatrów w Polsce - Centrum Sztuki 
„Studio" im. St. Ignacego Witkiewi
cza w Warszawie. Ma na swym kon
cie wiele wybitnych kreacji w spek
taklach Szajny czy Grzegorzewskie
go. „Pan Tadeusz" zrealizowany rok 
temu w Muzem im. A. Mickiewicza 
w Warszawie był prezentowany w 
Wiedniu, Wilnie, Grodnie i Moskwie. 
Ostatnio aktorka otrzymała zapro
szenie na występy w Australii. 

(WKK) 


