Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Dla Pań w Świerzenku
W dniu 11.03.2017 r. w świetlicy wiejskiej
w Świerzenku odbyło się spotkanie wszystkich Pań z okazji ich święta.
W tym dniu kobietki siedziały przy kawce i ciachu, a panowie z Rady Sołeckiej stali się kelnerami i
obsługiwali dzielnie drogie damy, co chwilę donosząc słodkości na stoły. W tym dniu w Polsce
obchodzony był również Dzień Sołtysa i z tego też powodu nie zapomnieliśmy również o naszym
Sołtysie, Panu Adamie Bartoszewiczowi, który w podzięce za jego trud wkładany w pracę na rzecz
naszej "małej ojczyzny" otrzymał bukiet kwiatów, po czym cała sala odśpiewała mu ''sto lat''.
Na spotkanie zostali zaprszeni goście w osobach: Państwo Dorota i Zbigniew Bilińscy,
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Basara, Radny Rady Miejskiej Pan Marceli Grzywacz oraz
animator kultury ze świetlicy z Chlebowa Pani Ewa Budziewska.
Program artystyczny przygotowany specjalnie na ten dzień był różnorodny. Były piosenki, skecze,
tańce, a na scenie spotkało się kilka pokoleń: od najmłodszych dzieci, po nastolatków i osoby
zupełnie dorosłe. Gościnnie dla wszystkich Pań śpiewał również Grzesiek Jarocki z Chlebowa, który
swoimi piosenkami podbił serca wielu dam ze Świerzenka. Na scenie wystąpiły też zespoły:
"Świerzowianki" i "Mali Świerzowianie" pod czujnym okiem swoich instruktorów Doroty i Zbigniewa
Bilińskich. Ogromną furorę zrobił nasz słynny Gibas (Piotr Faber), który przebrany za kobietę tańczył
i robił shaki w rytm piosenki "Wolę Olę". Swoim występem rozbawił publikę do łez. Przedstawienie
trwało ponad 2 godziny. Cała sala bawiła się doskonale. Nawet z reguły nieśmiały Grzesiek rozkręcił
się na scenie na całego. Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego,
że to sobotnie popołudnie było tak udane i fantastyczne. A więc dziękuję: całej Radzie Sołeckiej i
Sołtysowi, Paniom z KGW "Świerzowianki", Pani Ewie Budziewskiej, Olkowi Budziewskiemu,
Grześkowi Jarockiemu, Oli i Weronice Wolskim, Marysi Krzemińskiej, Piotrkowi Fabrowi, Ewelinie
Ganżumow, Zuzi i Tomkowi Belka, Hubertowi Lewickiemu, Sarze, Wanessie i Eryce Starczewskim,
Karolinie Bojar, Julicie Milewskiej, Kindze Potomskiej, Dominice i Amelce Grzywacz, Andżelice
Szarek, Weronice Wesołowskiej i małej Julce Gajewskiej.
Dziękuję wszystkim jeszcze raz i na dowód, że wszyscy się dobrze bawili, przesyłam kilka fotek z
imprezy.
Pozdrawiam D.W.
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