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Przedszkolaki
na scenie muzycznej MCK

18 kwietnia dzieci z przedszkoli samorzàdowych w Ciechocinku wzi´∏y udzia∏ w XX Przeglàdzie
Piosenki Przedszkolnej, z powodzeniem organizowanym od lat przez Miejskie Centrum Kultury.

„Niedoczas” w ciechociƒskim kinie

MCKMCK

KINO ZDRÓJKINO ZDRÓJ

M∏odzi artyÊci wypadli wspaniale. By∏o kolorowo,
zabawnie i oczywiÊcie muzycznie. Niektórzy z ogrom-
nym animuszem wchodzili na scen´, inni starali si´
przezwyci´˝yç trem´. Przedszkolaki Êpiewa∏y o po-
rach roku, zwierz´tach czy rodzinie. Nad doborem
repertuaru, aran˝acjà i kierownictwem artystycznym
czuwa∏ niezastàpiony instruktor Pawe∏ Sobota.

Mali artyÊci w∏o˝yli ca∏e serduszka w swe wyst´py.
PublicznoÊç doceni∏a wokalistów, nagradzajàc ich

g∏oÊnymi brawami. Ka˝dy przedszkolak, na zakoƒ-
czenie swojej piosenki, otrzyma∏ od dyrektor Miejs-
kiego Centrum Kultury Barbary Kawczyƒskiej po-
dzi´kowanie za wyst´p oraz maskotk´.

„Zdrój Ciechociƒski” gratuluje Miejskiemu Cen-
trum Kultury, ˝e od 20 lat nieprzerwanie kontynuuje
wspania∏e wydarzenie muzyczne, które stanowi nie-
wàtpliwie bogate doÊwiadczenie dla dzieci, nieza-
stàpionà zabaw´ dla widzów, z kolei dla rodziców
czy dziadków jest to tak˝e pi´kny moment wzruszeƒ.
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10 kwietnia br. w kinie „Zdrój” zaprezentowa-
ny zosta∏ film krótkometra˝owy „Niedoczas”, któ-
ry jest autorskim projektem realizowanym jako
film dyplomowy w Akademii Filmu i Telewizji
w Warszawie.

Pomys∏odawcà historii oraz re˝yserem obrazu jest
absolwent ciechociƒskiego LO Konrad Drzewiecki.
Autorem zdj´ç jest Krzysztof Sójka, za muzyk´ i udêwi´-
kowienie odpowiada Robert Majewski a monta˝ i ko-
loryzacja to dzie∏o Wojciecha Kliczki. W g∏ówne role
wcielili si´: Szymon Nowak, Maciej Nawrocki, Orina
Krajewska, Rados∏aw Forystek  oraz Danuta Nagórna.
Zdj´cia do filmu mia∏y miejsce w Warszawie oraz Nie-
szawie i okolicach.

G∏ównym bohaterem historii jest Stanis∏aw (Szymon

Nowak) mieszkajàcy w du˝ym mieÊcie, pracownik
agencji reklamowej, który na skutek pewnego tajemni-
czego zbiegu okolicznoÊci postanawia spontanicznie
odwiedziç swoje rodzinne strony. Fabu∏a filmu jest
próbà sportretowania przedstawiciela grupy spo∏ecznej
okreÊlanej kolokwialnym terminem „s∏oiki”. Do zalet
filmu wa˝nych z perspektywy regionu mo˝na zaliczyç
zdj´cia zrealizowane w Nieszawie. Ukazujà one niewàt-
pliwy urok tego nadwiÊlaƒskiego, nieco zapomnianego
miasteczka, goszczàcego niegdyÊ ekip´ filmu „Wiosna
panie sier˝ancie” w re˝. Tadeusza Chmielewskiego.

Obraz zosta∏ zrealizowany niezale˝nie, bez zewn´t-
rznych êróde∏ finansowania przy licznym bezinteresow-
nym wsparciu szeregu osób i instytucji.

      Info: K. Drzewiecki


