Koncert "Dla Niepodległej" w Kinoteatrze "Pasja"

103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciliśmy w Kinoteatrze „Pasja” w Iławie
programem artystycznym „Dla Niepodległej”.
W części muzycznej scenę wypełnił iławski chór Camerata pod kierunkiem dyrygentki Honoraty
Cybuli z akompaniamentem Pawła Walskiego. Publiczność mogła wysłuchać utworów: „Przybyli
ułani pod okienko”, „Pierwsza kadrowa”, „Piechota”, „Legiony”, „O mój rozmarynie”. Występ
uzupełniły recitale instrumentalistek, studentek Akademii Muzycznej w Gdańsku: pianistki Alicji
Szalkowskiej i skrzypaczki Aleksandry Panasiuk, które wykonały utwory polskich kompozytorów,
Fryderyka Chopina, Grażyny Bacewicz i Henryka Wieniawskiego.
Na zakończenie wybrzmiały: „Modlitwa Katyńska”, „Modlitwa o wschodzie słońca” oraz „Marsz
Polonia”, który uczestnicy koncertu odśpiewali wraz z chórem na stojąco.
Interpretację wierszy: „Moja Piosnka”, „Rozebrana”, „Ruszaj z Bogiem” Cypriana Kamila Norwida
zaprezentował pastor Marcin Chrząszcz.
Na scenie nie zabrakło akcentu dziecięcego. Inscenizację „Odzyskana wolność” przedstawili
uczniowie klasy III A ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. Autorską
choreografię przygotowała nauczycielka Paula Lubecka.
- Taniec zobrazował burzliwą historię naszego kraju. Polska stała się łupem trzech zaborców: Rosji,
Prus oraz Austrii i zniknęła z map na 123 lata. Odrodzenie przyszło wraz z zakończeniem I wojny
światowej w 1918 roku. Polska odzyskała swoją tożsamość oraz symbole narodowe – podsumowała
występ prowadząca spotkanie Agata Tecław z Iławskiego Centrum Kultury.
Wydarzenie było okazją do wręczenia nagród uczestnikom gry miejskiej stworzonej w projekcie
„Iława znana i nieznana – 75 lat polskiej Iławy”. Nagrody zostały zakupione w ramach projektu, a
wręczył je Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski. Otrzymali je: Emilia Czubak, Klara Dziedziak,
Kinga Nawrocka, Norbert Nawrocki, Mateusz Nowicki, Magdalena Pernak, Aleksandra Wojtal.
Przypomnijmy. Podczas warsztatów prowadzonych przez Karola Zielińskiego i nauczycielkę historii
ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie
Sylwię Lewandowską młodzież pracowała nad scenariuszem gry plenerowej na podstawie historii
Iławy z wykorzystaniem aplikacji geocaching. Uczestnicy zainteresowali się życiem burmistrza
Carla Friedricha Giese, dlatego zagadki nawiązują także do tej postaci.
Sylwia Lewandowska podkreśliła, że warsztaty pozwoliły uczniom zdobyć nowe umiejętności w
aplikacjach stosowanych podczas zajęć w szkole, a cała inicjatywa była ciekawym sposobem
łączenia przyjemnego z pożytecznym, odpoczynku z rekreacją oraz możliwością poznawania
nowych miejsc.
Gra jest nadal dostępna dla mieszkańców Iławy i turystów, a jej zasady można znaleźć TUTAJ
- Dziękuję wszystkim zebranym, że mogliśmy wspólnie świętować, tak ważny dla nas dzień.
Dziękuję także pani Dyrektor Lidii Miłosz i Iławskiemu Centrum Kultury za zaangażowanie w
organizację dzisiejszego święta – podsumował wydarzenie Dawid Kopaczewski, Burmistrz Miasta
Iławy.
Iławskie Centrum Kultury dziękuje wszystkim instytucjom i osobom wspierającym realizację
wydarzenia.
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