IX CHARYTATYWNY

15 marca 2013 r. o godz. 18:00 w wypełnionej po brzegi auli LO Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu odbył się
IX Charytatywny Koncert "Na powitanie wiosny", który prowadził dyrektor naszej szkoły Roman Kowalczyk.

Gościem specjalnym koncertu była Katarzyna Maria Nowak.
„Katarzyna Maria Nowak jest niewidoma od urodzenia. Jej wielką miłością jest muzyka. Bardzo lubi literaturę.
Ukończyła dwa kierunki studiów - kulturoznawstwo i filologię polską. Uczestniczyła w wielu konkursach i
festiwalach piosenki, z których najwyżej ceni Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie
organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Od kilku lat uczestniczy w działalności Festiwalu
Artystycznego Mimo Wszystko w Przystani, który działa w poznańskim Schronie Kultury Europa.” (cytat z
książki 12 kropel życia, której Kasia jest współautorką)
Nostrojowe piosenki w wykonaniu Kasi dotykały serc publiczności.

W koncercie LO Nr XVII reprezentowali: duet DANUTA KOWALCZYK i OLGA ŚLIWIŃSKA
w energetycznej piosence "Gimme, gimme" z repertuaru zespołu ABBA,

oraz dyrektor ROMAN KOWALCZYK w autorskiej "Balladzie o Romanie z ulicy Tęczowej"
i KRZYSZTOF ŻESŁAWSKI jako osoba akompaniująca.

W dynamicznym tańcu rosyjskim „Trojka” mogliśmy podziwiać … przewodniczącą Rady Rodziców
naszej szkoły p. Jolantę Piejko!

W koncercie również brały udział absolwentki naszej szkoły:
JOANNA CHOLEWA (czyli ASIA KUCHARSKA), która zachwyciła nas piosenką "Giorgia on my mind",
AGNIESZKA ŚWIERCZYŃSKA, która przypomniała nam o zbliżających się świętach piosenką "Hallelujah"
oraz KATARZYNA MIAŁKOWSKA, która przedstawiła monodram Bartosza Porczyka "Margaret".
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Imprezą, która towarzyszy koncertowi jest kiermasz Wielkanocny.

Podzcas przerwy można było udać się do Cukiernenki - świetnie przygotowanej i obsługiwanej
przez uczniów kl. 2 A z "szefową" p. Danutą Florek.

Smaczne ciasteczka mogliśmy zajadać przy akompaniamencie „kawiarnianych grajków”:
Bartka Jankowskiego i Igora Niwińskiego.

Na zakończenie tradycyjnie Katarzyna Głowik, Jolanta Hejda i Roman Kowalczyk
razem z publicznością zaśpiewali „Jedyne co mam to złudzenia, że można mieć własne pragnienia…”

Publiczność owacją na stojąco dziękowała za koncert i już zapowiedziała się za rok.
Tak więc- ZAPRASZAMY!

