
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 Dla uczestników XIX Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki 
Radzieckiej w trakcie tanecznego spotkania, wystąpił gościnnie 
zespół Studium Wychowawczyń Przedszkoli w emisji poezji  
 
śpiewanej w programi pt:                                                      . 
 

          
         Wykonawcy - studenci: 

1. Lucyna Młynarczyk           4. Danuta Maczau 
2. GraŜyna Krych                  5. Wojciech Kotylak                                        
3. Magdalena Włodarczyk    6. Józef Piątkiewicz                       

                                 7. Ryszard Tomaszewicz. 
 
Studenci przedstawili uczestnikom dyskoteki XIX Przeglądu Piosenki 
Radzieckiej bardzo romantyczny, dobrze przygotowany i  pasujący klimatem  
program pt: “Moja Ojczyzna”.  Po  przedstawionym przez klub bloku 
muzycznym, zespół SWP napisał krótki wierszyk o uczestnikach tej dyskoteki. 
 
 
 



“Dzi ś w „Antyku“ dyskoteka, 
 wszystko jest z wyjątkiem mleka. 
Show dziś dają przedszkolanki, 
Wszystkie są z wyjątkiem Anki. 
Jednak reszta na poziomie, 
Gra i śpiewa w wielkim tonie. 
Uczestnicy biją 
brawo!!! 
Było 
klawo!klawo! 
klawo!            
          
W programie spotkania zaprezentował się klubowy zespół   
„Tornado“ w przygotowanym zestawie piosenek pt: „Hity“.     
            
 

      
 Jak się wywiedzieliśmy, dziewczyny i zaśpiewane przez nie hity  
podobały się uczestnikom tego spotkania. 
Występy na Ŝywo za kaŜdym razem oŜywiały naszych odbiorców. 
PoniŜej umieszczony  wpis potwierdza, Ŝe młodzieŜ potrafi 
przygotowywać dobre występy połączone z muzyką i  stąd mamy 
pozytywne oceny naszych odbiorcớw. Wpisani  poniŜej studenci, to 
dorosłe i bardziej wymagające od codziennego Ŝycia jednostki. Ich 
zadowolenie z połączonego programu bardzo nas ucieszyło.        

 



 
““ Dziś w “Antyku” dyskoteka, wszystko jest z wyjątkiem mleka…””.     
 
        No ładnie , ciekawe kogo studentki miały na myśli?  
 Chyba na sali zbyt duŜo małolatów, albo studentki lubią mleko??? 
 
“ Wiersz o  przedszkolankach” 
 
KaŜdy czytał, mówił - ładny 
Wymyśliły wierszyk, składny  
Jednak jedno nas ruszyło,  
Ŝe się mleko pojawiło. 
Prawda,  Ŝe jesteśmy młodzi, 
Lecz nas mleko nie obchodzi. 
Tu w „Antyku“ chcemy szaleć 
I nadwagę naszą zwalać. 
My dlatego przychodzimy, 
gdyŜ tu piękne są  dziewczyny, 
Tu nikogo się nie niańczy,  
tu się przede wszystkim tańczy. 
Tu spotyka się znajomych, 
obcych procent jest znikomy. 
Tu uczymy się doceniać, 
ile szczęścia jest w westchnieniach, 
które wzrokiem i wam ślemy, 
 No a mleka - nie pijemy. 
W górę z oranŜadą szklanki.. 
Niech nam Ŝyją przedszkolanki!! 
Zaśpiewałyście  nam tu klawo, 
A więc brawo! Brawo! Brawo!  
                                           K. Steć. 
 
 
 
 



Ten wpis potwierdza, Ŝe młodzieŜ klubu potrafi przygotowywać dobre programy, występy z 
muzyką i  stąd pozytywne wraŜenia klubowych gości.  
PoniŜszego wpisu dokonali studenci, a więc ludzie dorośli i bardziej dojrzali od nas – 
klubowych małolatów. Ich spojrzenie na świat jest podobno trzeźwiejsze, tak przynajmniej 
mówią inni. Dlatego ich ocena naszej działalności wyraźnie nas ucieszyła. 

    
   To opinia zespołu, a co na ten temat uczestnicy dyskoteki??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MłodzieŜ tańcząca uzewnętrzniała swe zadowolenie zawsze wtedy, gdy w klubie obok 
stałych bywalców,  pojawiały się nowe twarze.Tym razem “nowe twarze - buzie”, to 
uczestnicy XIX Wojewódzkiego Konkursu  Piosenki Radzieckiej, Studenci SWP, czyli  jakaś  
kolejna odmiana i właśnie na tym nam zaleŜy. Człowiek jest stworzeniem bardzo 
towarzyskim. Im więcej moŜliwości kotaktowania się z innymi, tym więcej radości z Ŝycia. 
Tak więc podstawy do zadowolenia były, a skoro były , to z pewnością  byliśmy 
zadowoleni. “ W czasie dyskoteki i po niej bójek nie było”. To teŜ dowód na to, Ŝe młodzieŜ 
w klubie “Antyk”od długiego czasu potrafi  bawić się znớw kulturalniej, bez naruszania 
prawa  osobistej nietykalności. 

 
Akwarela. 
 


