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Wakacyjny pociąg w sierpniu znowu ruszy
24.07.2013.

CHOSZCZNO &bdquo;Wakacyjny pociąg do kultury&rdquo; zatrzymał się w Stradzewie. Trochę tam
postoi, bo do kolejnej stacji, czyli do Korytowa ruszy dopiero 12 sierpnia. &ndash; Wnuczka się bawi, ja
się bawię. Świetny pomysł i godny polecenia innym &ndash; JANINA POŁEĆ była pod wrażeniem imprezy,
która odbyła się w Raduniu. Podobne komentarze usłyszeliśmy na pozostałych siedmiu stacjach.

Oczywiście wszyscy już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że
&bdquo;Wakacyjny pociąg do kultury&rdquo; to szereg imprez, których organizatorem
jest Choszczeński Dom Kultury, wspierany przez aktorów z krakowskiego
studia teatralno-rozrywkowego &bdquo;Duet&rdquo;. &ndash; My zaproponowaliśmy, że
przyjedziemy ze spektaklem oraz blokiem gier i zabaw, natomiast sołtysi
mieli tylko to zaakceptować i najlepiej aktywnie włączyć się w to
przedsięwzięcie &ndash; MAŁGORZATA KOZŁOWSKA, dyrektorka ChDK
informuje, że z tej oferty skorzystały sołectwa: Stary Klukom, Kołki,
Wardyń, Raduń, Piasecznik, Sławęcin, Stradzewo, Korytowo, Rzecko,
Suliszewo, Zwierzyn, Koplin, Zamęcin oraz rady osiedlowe nr 2
&bdquo;Jagiełły&rdquo;, nr 3 &bdquo;700-lecia&rdquo;, a także nr 4 &bdquo;Południowe&rdquo;.
Kolejowa ekipa na swój pierwszy przystanek obrała Stary Klukom. &ndash; Mimo
tego, że mocno to reklamowaliśmy, to jednak obawiałam się o frekwencję &ndash;
mówi sołtyska KRZYSZTOFA GORZYNIK. Odetchnęła z ulgą gdy okazało
się, że na spektaklu widownia już była pełna. - Trzeba przyznać, że to
prawdziwi fachowcy &ndash; pani Monika z uznaniem wypowiadała się o grze KAROLINY ZIEMIANIN i
KRZYSZTOFA GACZORKA,
którzy na otwarcie imprezy prezentowali spektakl zatytułowany
&bdquo;Pomarańczowa pantera&rdquo;, a następnie włączali się do wspólnej zabawy.

DOROTA ALEKSIUN, BEATA LEŚNIAŃSKA, IWONA POTAPSKA i JANUSZ BIEGAŃSKI dbali o to, żeby nikt
nie podpierał płotu, natomiast zawiadowcy każdej stacji, czyli wspomniana już K. Gorzynik oraz:
KRZYSZTOF GROMADZKI, KAZIMIERA SZCZEPANIUK, KRYSTYNA KOŁCZYKIEWICZ, STANISŁAW
RODZOCH, ALEKSANDER DOMAŃSKI, DANUTA KOŁODKO i JACEK SZYSZKA zadbali
o nagrody i smaczną przekąskę. Choć organizatorzy powtarzali niektóre
przedsięwzięcia, to jednak każda wieś bawiła się inaczej. O tym jak tam
było przekonacie się oglądając dołączony do tego tekstu nasz
fotoreportaż. Niewątpliwie najbardziej namacalną pamiątką tego
wydarzenia, będzie pociąg złożony z 16 barwnych wagoników, które w
całości zobaczymy 20 sierpnia, na ostatniej stacji, czyli na plaży
&bdquo;Betlejem&rdquo;. W tej chwili projekt jest na półmetku. Druga tura, czyli
wyjazdy do Korytowa, Rzecka. Suliszewa, Zwierzyna, Koplina, Zamęcina
oraz boiska ZS nr 2 i plaży &bdquo;Betlejem&rdquo; w Choszcznie, rozpocznie się 12
sierpnia. Szczegółów nie zdradzamy, ale wiadomo już, że zmieni się
spektakl. My oczywiście też o tym przypomnimy.
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