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CHOSZCZNO. &ndash; Sobotnia &bdquo;Wizytówka&rdquo; po raz kolejny udowodniła, że jeśli ktoś chce
znaleźć jakieś zajęcie, to powinien śmiało pukać do drzwi Choszczeńskiego Domu Kultury. Tu można
grać, śpiewać, tańczyć, malować, rysować, zajmować się rybkami, grać w szachy, a nawet jeździć na
rowerze &ndash; mówi ADAM ROMANOWSKI. W sumie w tym dniu przez scenę przewinęło się ponad 200
wykonawców, a naszego rozmówcę najbardziej zaskoczyło też to, że wśród nich byli również mieszkańcy
z sąsiednich gmin.

Zapowiadając na naszej stronie
sobotnią &bdquo;Wizytówkę&rdquo; trochę przedobrzyliśmy i wśród wokalistów
umieściliśmy także tych, którzy prezentowali się również w ubiegłym
roku. Ostatecznie w tym dniu przed choszczeńską publicznością
zaśpiewali: AURELIA MAJCHER, EWA PLISZKA, OSKAR BAJBUŁA, SAMANTA RYBAK,
EDYTA TYRCHA, SARA NOWAK, NIKOLA KURZYŃSKA, MAŁGORZATA BARANOWSKA, MARIA
WIEWIÓRKOWSKA, WIKTORIA PAŁASZ, ZDZISŁAW CYMERMAN i MACIEJ RADOMIAK.
Gdyby policzyć jeszcze wszystkie formacje taneczne, zespoły wokalne, a
także plastyków i pozostałe sekcje działające w Choszczeńskim Domu
Kultury, to okaże się, że w każdym tygodniu zagląda tu kilkaset osób, i
to w każdym wieku.
Kto, co, jak, gdzie i kiedy, także o sukcesach,
nagrodach, wyróżnieniach, o mniej lub więcej znaczących akcentach
słyszeliśmy w komentarzach pomiędzy prezentacjami. Wspomniany wyżej ADAM
ROMANOWSKI zdradził nam, że trzymał kciuki za ZDZISŁAWA CYMERMANA, ale w
finałowym komentarzu nie omieszkał dodać, że sam również zamierza
dołączyć do grupy trenującej taniec ludowy. A oto główni animatorzy
sobotnich prezentacji, czyli instruktorzy: JOANNA SUWIŃSKA (ZPiT
Stobniczanie), PAWEŁ SZARAWAGA (Kapela Ludowa Stobniczanie), MAGDALENA
SZARAWAGA (Mali Stobniczanie - ChDK), PAWEŁ LEMIESIEWICZ (ZPiT
Stobniczanie), JERZY JANUSZEWSKI (wokaliści, zespoły i Chór Pogodna
Jesień), JANUSZ BIEGAŃSKI (plastyka), BEATA LEŚNIAŃSKA (taniec
nowoczesny), AGNIESZKA BŁASZKOWSKA (taniec nowoczesny), ADAM WESOŁOWSKI
(hip hop i break dance), EDMUND POKORNIECKI (Klub Plastyka &bdquo;Impresja&rdquo;),
MATEUSZ WOLNIAK (Orkiestra Dęta), WOJCIECH SIERAKOWSKI (akwarystyka) i
ALEKSANDRA KURASIŃSKA (Mali Stobniczanie&ndash; SP nr 1 w Choszcznie). Pełną ich ofertę
znajdziemy na stronie internetowej Choszczeńskiego Domu Kultury, a większośc wykonawców w
poniższym fotoreportażu.
Tadeusz Krawiec
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