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„Leç kol´do w Êwiat”

Wydarzenie muzyczne wsparte przez burmistrza
Ciechocinka Leszka Dzier˝ewicza oraz Miejskie Cen-
trum Kultury przygotowane zosta∏o z wielkim sercem,
niejednokrotnie wywo∏ujàc uÊmiech na twarzach ze-
branych goÊci, ale i wzruszenie.

Pierwszà cz´Êç artystycznego wyst´pu Zespó∏ Pio-
senki i Taƒca Âwierszcze oraz ich przyjaciele poÊwi´ci∏
jak zawsze swojemu miastu. M∏odzi artyÊci zachwycali
grà na fortepianie, recytacjà oraz Êpiewem. Zespó∏
Âwierszcze z kolei wyrazi∏ swà radoÊç do ˝ycia, taƒczàc
do melodii zespo∏u Abba.

G∏ówna cz´Êç koncertu poÊwi´cona zosta∏a pi´knej
tradycji kol´dowania. PublicznoÊç mog∏a przenieÊç si´
do magicznej nocy z 24 na 25 grudnia, by jeszcze raz
prze˝yç czarownà chwil´ narodzenia Paƒskiego. Oprócz
tradycyjnych kol´d i pastora∏ek, które sà Êwietnie zna-
ne, ze sceny zabrzmia∏a przepi´kna kol´da zambijska
w wykonaniu Patrycji Lewandowskiej, a zespó∏ Âwier-
szcze podczas swych wyst´pów zaprezentowa∏ si´
w Êwiàtecznych strojach.

PublicznoÊç nagrodzi∏a wykonawców gromkimi
brawami. Wielu zebranych goÊci podkreÊla∏o ogromny

talent m∏odych wykonawców. Na ciechociƒskiej scenie
zaprezentowali si´: rodzina Paƒstwa Lewandows-
kich: Patrycja, Grzegorz, Nandi i Dawid, rodzina
Paƒstwa Szudzików: Ala, Daria oraz Rafa∏, S∏awka
Paracka, Iwona Piàtek, radny Jerzy Sobierajski,
Ola Szwaba, Mela Zalewska, Max Zalewski, Maja
Gmiƒska, Marysia Mas∏owska, Zosia Szulc, Mi∏osz
Kotlewski, Wanessa Ko∏owrocka, Mateusz Kowoll,
Oskar Borzych, Mi∏osz Drzewucki, Marcelina Pu-
czyƒska, Patrycja Majchrzak, Natalia Majchrzak,
Przemek Buze, Roxana Marcykowska oraz Ola
Langowska.

      Red.

Kiedy w Teatrze Letnim odbywa si´ koncert przygotowany przez W∏odzimierza S∏odowicza, przy-
bywajà t∏umy. Wyjàtku nie by∏o i 1 lutego 2015 r., kiedy na scenie zabrzmia∏ koncert pt. „Leç kol´do
w Êwiat”.

Re˝yser koncertu „Leç kol´do w Êwiat” W∏odzimierz S∏odowicz dzi´kuje:
Rodzicom - za wspó∏odpowiedzialnoÊç, za wspó∏prac´ i dekoracje.

Burmistrzowi Ciechocinka Leszkowi Dzier˝ewiczowi - za duchowe wsparcie, opiek´ w czasie przygotowaƒ
do koncertu.

Leszkowi Promiƒskiemu - za wieloletnià bezinteresownà pomoc przy nag∏oÊnieniu i oÊwietleniu
oraz przygotowanie muzyczne koncertu.

Klarze Drobniewskiej - za pomoc przy prowadzeniu koncertu.
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