Niech świat się kręci!

W iście karnawałowej scenerii odbył się kolejny Dzień Seniora w ZPG i SP
w Leźnie poprzedzony mszą świętą w parafialnym kościele. Goście tłumnie
zjawili się w sali gimnastycznej, gdzie gorąco powitały ich panie wicedyrektorki
Ewa Szymańska i Katarzyna Filipska, życząc wspaniałej zabawy.
„Zakręcony” program artystyczny, jak na karnawał przystało, poprowadzili
równie zakręceni konferansjerzy – dwaj królowie Kacper, Baltazar i …
muszkieter Portos. Zestaw nieco zaskakujący, ale przecież nietuzinkowe
rozwiązania świadczą tylko o nieograniczonej wyobraźni twórców. Dziewczyny
z wdziękiem i humorem zapowiadały kolejnych artystów, których i tym razem
nie brakowało.
Utworem „Białe święta” zespół taneczny Perełki wprowadził zgromadzonych
w magiczny nastrój wieczoru, a następnie przeniósł do tonących w deszczu
Stanów Zjednoczonych (Deszczowa piosenka), by zakończyć podróż na
zasypanej śniegiem Ukrainie (Szczedryk). Karina Truszczyńska śpiewająco
czekała na nowe dni. Wrażliwy na problem smogu zespół wokalny Wena
zachęcał do podróżowania autostopem, próbując jednocześnie odpowiedzieć na
pytanie, przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by móc człowiekiem się stać.
Filozoficzne dylematy ustąpiły biesiadnej atmosferze – cała sala wspólnie
z Weną głośno śpiewała „Kolorowe jarmarki”, a leźnieńskie gimnastyczki
i cherleaderki niczym cyrkowe akrobatki wyginały swe młodziutkie ciała. Nie
zabrakło również humoru. Gimnazjaliści przedstawili krótki skecz „Orfeusz
i Eurydyka” dedykowany szczególnie tym, którzy dobrze znają cienie i blaski
małżeńskiego pożycia. Najważniejszym jednak punktem programu były
życzenia i wyrazy wdzięczności kierowane przez najmłodszych artystów z klas
0-3 szkoły podstawowej do Babć i Dziadków. Dzieci zadbały o solidną dawkę
wzruszenia dla naszych gości i zebrały gromkie brawa.
Na Seniorów czekała również loteria fantowa. Niejeden z nich wyszedł
ze spotkania z koszem wędlin lub zaproszeniem do salonu kosmetycznofryzjerskiego.
O dobre samopoczucie wszystkich przybyłych na uroczystość szczególnie
zadbali główni koordynatorzy – Małgorzata Tryk i Marek Krauza, a za ich
pośrednictwem liczne grono sponsorów :

SPONSORZY
Sołtys Leźna pan Grzegorz Rek
Proboszcz parafii Leźno ksiądz Robert Jahns
Radny Leźna pan Jarosław Wójcik
państwo Dorota Keller i Wojciech Bigus sklep w Czaplach
pani Elżbieta Wilma sklep w Leźnie
pani Mirosława Byczkowska – MB Salon Urody w Żukowie
pan Andrzej Czyszka sklep Nord II W Kartuzach
pan Krzysztof Wantke – cukiernia Murzynek w Chwaszczynie
Firma Budowlana Ajlant z Glincza
Producent wędlin Animex
Rada Rodziców przy ZPG i SP w Leźnie
Seniorom gorąco dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór, sponsorom zaś
za wyjątkową hojność.

