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Na deskach Muszli zaprezentowa∏o si´ niemal trzy-
dzieÊci zespo∏ów i solistów z ca∏ej Polski. M∏ode druhny
i druhowie w wi´kszoÊci pochodzili z zespo∏ów dzia-
∏ajàcych przy m∏odzie˝owych dru˝ynach po˝arniczych.
Na uroczystym otwarciu, które mia∏o miejsce w pià-
tek 1 lipca nie zabrak∏o przedstawicieli Ochotniczej
w osobie druha Jana Szczepaniaka - wiceprezesa OSP
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej - Komendanta Powiato-
wej PSP Tadeusza Kubika oraz w∏adz miasta i ciecho-
ciƒskich radnych. Przez kolejne trzy dni ka˝dy, kto
choç na chwil´ przyszed∏ podziwiaç m∏odych stra˝a-
ków móg∏ przekonaç si´, ˝e nie tylko w orkiestrach
d´tych jest si∏a, w zespo∏ach wokalnych te˝ jej nie
brakowa∏o. Dodatkowà atrakcjà by∏ okolicznoÊciowy
datownik, który z okazji festiwalu przygotowa∏a Pocz-
ta Polska.

Na scenie pojawiali si´ stra˝acy w ró˝nym wieku.
Najm∏odszymi przedstawicielami Przedszkolnej Ochot-
niczej Stra˝y Po˝arnej byli druhowie z Dru˝yny Sie-
demnastka dzia∏ajàcej przy przedszkolu w Tczewie
pod kierownictwem pani Jolanty Janik. ZaÊpiewajmy
wszyscy w raz hej, hej chroƒmy las - Êpiewa∏y rozeÊ-
miane przedszkolaki, których nie by∏ w stanie przes-
traszyç nawet smok ziejàcy ogniem. WÊród wykonaw-
ców nie zabrak∏o te˝ przedstawicieli naszego miasta.
Piosenki do tekstów S∏awka Ma∏eckiego wykona∏y

zespo∏y HIPPO - „Pami´ç stra˝akom” i HITTO - „Ognio-
mistrz trata trata”. Monika ¸oÊ, Paulina Kudelska i
Ewelina Soboliƒska wystàpi∏y te˝ w kategorii solistek.
Na brak atrakcji nie mogli narzekaç te˝ amatorzy or-
kiestr d´tych, w piàtek umiej´tnoÊci swe zaprezento-
wali m∏odzi stra˝acy z Zakrzewa, w sobot´ dla zebra-
nych w parku Zdrojowym goÊci zagra∏a Harcersko -
Stra˝acka Orkiestra z Uniejowa, a w niedziel´ w musz-
li koncertowej zagra∏a M∏odzie˝owa Orkiestra z P∏oƒ-
ska. Wszystkim zespo∏om towarzyszy∏y te˝ ma˝oretki.

Jury nie mia∏o ∏atwego zadania, wÊród wyró˝nio-
nych i nagrodzonych znaleêli si´ niemal wszyscy wy-
konawcy. W czo∏ówce znalaz∏y si´ zespo∏y Siedemna-
stka z Tczewa, Marina z Kisielic, Podzamcze i Mora-
wianie z Dobrzyniewa Du˝ego. WÊród solistów nagrod´
g∏ównà otrzyma∏a Anita To∏kin z Po∏czyna. Nagrod´
specjalnà, przyznanà przez Burmistrza Ciechocinka
zdoby∏a Ognista Dru˝yna z Czermina.

Dla wszystkich tych, którym nie wystarczy∏y dwa
dni konkursowe organizatorzy przygotowali w niedziel´
specjalny koncert „Pi´kna Nasza Polska Ca∏a”, w którym
obok m∏odych stra˝aków wystàpi∏y zespo∏y folklorys-
tyczne. Niestety na kolejne wyst´py stra˝aków przyjdzie
nam poczekaç ca∏y rok, wtedy w∏aÊnie do Ciechocinka
po raz kolejny przyjadà orkiestry d´te.

       Jakub Giza

O tym, ˝eby zostaç stra˝akiem marzy∏ ka˝dy ch∏opiec i nie jedna dziewczyna. Gaszà po˝ary,
ratujà ofiary wypadków, a jak trzeba to zagrajà i zaÊpiewajà. Od 1 do 3 lipca w ciechociƒskiej
muszli koncertowej prezentowa∏y si´ zespo∏y i soliÊci - uczestnicy IX Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Stra˝ackiej.
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