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Koncert Eweliny Flinty, Adama Palmy
i Mariusza „Fazi” Mielczarka

28 grudnia 2013 r. w Teatrze Letnim w Ciecho-
cinku odby∏ si´ wyjàtkowy koncert niezwyk∏ego
trio w sk∏adzie: Ewelina Flinta, Adam Palma i Ma-
riusz „Fazi” Mielczarek.

Koncert zorganizowany przez Miejskie Centrum
Kultury zgromadzi∏ nie tylko publicznoÊç z Ciechocin-
ka, ale równie˝ znajomych i wiernych fanów talentu
m. in. Adama Palmy z Torunia i W∏oc∏awka. Wyst´p
artystów by∏ mieszankà rocka, popu, bluesa i jazzu.
Adam Palma, od 5 lat mieszkajàcy w Manchesterze,
pos∏uguje si´ technikà Fingerstyle, która umo˝liwia
gitarzyÊcie granie kilku partii instrumentalnych w tym
samym czasie, np. partii basu, akompaniamentu i me-
lodii. S∏uchacz ma wówczas wra˝enie jakby s∏ucha∏o

si´ 2 lub 3 gitarzystów grajàcych jednoczeÊnie.
Wieczór otworzy∏ wspólnie wykonany utwór A. Pal-

my i pArtyzanta (wirtuoza gitary, mistrza tappingu
obur´cznego). Gitara A. Palmy, wokal pokrewny Janis
Joplin, czyli Eweliny Flinty oraz saksofon Mariusza
„Fazi” Mielczarka po∏àczone w niezwyk∏ym projekcie
da∏y publicznoÊci niezapomniane wra˝enia. W progra-
mie koncertu wielbiciele muzyki na ̋ ywo mogli us∏yszeç
autorskie kompozycje A. Palmy, a tak˝e znane covery
muzyki Êwiatowej.
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„Dobry cz∏owiek jest jak ma∏e Êwiate∏ko.
W´druje poprzez mroki naszego

Êwiata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy”
Phil Bosmans

Dyrektor, dzieci oraz pracownicy Przedszkola
Samorzàdowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Cie-
chocinku pragnà serdecznie podzi´kowaç wszystkim
tym, którzy anga˝ujà si´ na rzecz naszego przed-
szkola, a w szczególnoÊci:

- Pani Leonardzie Fabiszewskiej - babci absolwen-
ta naszego przedszkola za wykonanie na drutach
pi´knego zimowego ubranka dla patrona naszego
przedszkola - Kubusia Puchatka;

- Paƒstwu Agacie i Andrzejowi Suczkow - rodzi-
com Antosi za pomalowanie sali grupy 3-4 latków
oraz za pozyskanie farby od Panów Puczyƒskich -
w∏aÊcicieli firmy „Astex” z Ciechocinka, którym

równie˝ serdecznie dzi´kujemy;
- Panu Markowi Gorzyckiemu za bezp∏atne prze-

wiezienie dzieci do kina „Zdrój” na film pt. „Ratujmy
Miko∏aja” w dniu 6 grudnia 2013 roku;

- Panu Romanowi Âmiesznemu za bezinteresow-
ne wcielenie si´ w rol´ Âwi´tego Miko∏aja podczas
uroczystoÊci bo˝onarodzeniowych w naszym przed-
szkolu;

- Panu S∏awomirowi Okuliczowi - prezesowi
Miejskiego Przedsi´biorstwa Energetyki Cieplnej
w Ciechocinku oraz pracownikom za pomoc przy
naprawie sprz´tu rekreacyjnego oraz prac remonto-
wych na terenie naszego przedszkola.

 JesteÊmy pe∏ni uznania za Paƒstwa dobroç. Mamy
nadziej´, ̋ e rozeÊmiane twarze dzieci b´dà wyrazem
wdzi´cznoÊci za Paƒstwa hojnoÊç i dobre serce.
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