
Koncert na wodzie

15 sierpnia w Nieszawie odby∏a si´ piàta jubileu-
szowa edycja „Koncertu na wodzie”.

Na scenie, którà na czas wyst´pu sta∏ si´ prom,
zasiad∏a tradycyjnie Capella Bydgostiensis. Przystaƒ
promowà, czyli widowni´, wype∏nili niemal po brzegi
sympatycy tej plenerowej imprezy, zarówno nieszawia-
nie, jak i goÊcie, g∏ównie z Ciechocinka. Tym razem
pop∏yn´∏y melodie taneczne.

Filharmonicy bydgoscy wystàpili pod dyrekcjà Jana
Walczyƒskiego. Wszystkie utwory wykonane podczas
koncertu zosta∏y zaaran˝owane przez tego znanego
dyrygenta. Jan Walczyƒski na nieszawskim promie
wystàpi∏ po raz pierwszy. PublicznoÊç gromkimi bra-
wami oklaskiwa∏a artystyczne aran˝acje s∏ynnych ut-
worów o tanecznych rytmach ze znanych filmów i
spektakli.

Koncert rozpocz´∏a i zakoƒczy∏a, na bis, popular-
na melodia „Que Sera, Sera”. Nie zabrak∏o greckiego
zorby, w∏oskiej tarantelli, walczyka „Pod dachami Pa-
ry˝a” z repertuaru Edith Piaf, czy disneyowskiego „Hi-
Lili-Hi-Lo”. Rozbrzmiewa∏y taƒce irlandzkie, meksy-
kaƒskie, rytmy habanery, amerykaƒski charleston, la
cucaracha, bossa nova i tango „Jealousie”. Nad wodami

Wis∏y unosi∏a si´ równie˝ melodia piosenki „Kiss me
quick” z repertuaru Elvisa Presleya. By∏ tak˝e akcent
polski, znany przebój Hanki Ordonówny „Mi∏oÊç Ci
wszystko wybaczy”.

Koncert poprowadzi∏ z mostka kapitaƒskiego Zdzi-
s∏aw Pruss, dziennikarz, pisarz, poeta. Po zejÊciu z
promu oznajmi∏: - Ten „koncert na wodzie” spe∏ni∏
moje oczekiwania. Wiedzia∏em, ˝e miejsce b´dzie
malownicze, ale nie spodziewa∏em si´, ˝e publicznoÊç
b´dzie tak liczna i tak serdeczna. Ks. Wojciech Sowa,
pomys∏odawca imprezy z kolei zaznaczy∏: - W tym roku
repertuar by∏ bardzo dobrze wpisany w plener. Po-
twierdzili to tak˝e inni uczestnicy. Muzyka lekka, ∏atwa
i przyjemna w wykonaniu Capelli Bydgostiensis zyska∏a
ich uznanie.

Pogoda w tym roku te˝ dopisa∏a, za co dzi´kowano
Êw. Jadwidze Królowej patronce miasta. S∏uchacze,
którzy nie pomieÊcili si´ na ∏awkach lub chcieli muzyki
pos∏uchaç w samotnoÊci, siadali w ró˝nych miejscach
przystani promowej. - To by∏ wspania∏y wieczór - pod-
kreÊlali. Koncertmistrz Waldemar KoÊmieja pochwali∏
si´, ˝e ma ju˝ pewne pomys∏y odnoÊnie koncertu w
przysz∏ym roku, ale nie chcia∏ zdradziç, jakie. Ja czekam
na „Sonat´ ksi´˝ycowà” Ludwiga van Beethovena.
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Laboratorium fotograficzne Kodak - Express
Ciechocinek, ul. Broniewskiego 3, tel. 283 62 85

Gwarantujemy mi∏à obs∏ug´ i wysokà jakoÊç us∏ug

Zdj´cia wykonane w naszym laboratorium pozostanà zawsze mi∏à pamiàtkà.

fotografia cyfrowa
zdj´cia tradycyjne i z noÊników cyfrowych
wykonywanie zdj´ç do dowodów, legitymacji itp.
wywo∏ywanie filmów bezp∏atnie
wykonywanie zdj´ç w jednà godzin´
sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego
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