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„OCALIĆ

OD ZAPOMNIENIA”

pod takim tytułem sekcja słowno – muzyczna naszego JUTW przedstawiła program artystyczny
z okazji „ Dnia Seniora” , który jest obchodzony w m-cu listopadzie. W klimacie jesiennym przy
blasku latarenek ,rozsypanych liściach, zainscenizowanej „małej kawiarenki ze stolikiem,
filiżanką ,stojakiem na palta, parasolem i oraz melonikiem” przeniesiono nas w świat poetów,
pisarzy i artystów, których już nie ma ale „żyje” ich twórczość i do której chętnie powracamy. W
krótkich anegdotach z życia przypomniano : Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego- jego dwa
wiersze „Ocalić od zapomnienia” i „Kajak i kretyn” ; Juliana Tuwima i jego wiersz „Dyzio
marzyciel”; Eugeniusza Bodo-króla życia- dla odmiany usłyszeliśmy jego piosenkę „Umówiłem
się z nią na dziewiątą”; Marię Pawlikowską- Jasnorzewską wierszem „Kto chce bym go
kochała”; Jana Kasprowicza z wierszem „ Czekałem na ciebie wczora”; Kazimierę
Iłłakowiczównę w wierszu „Czarownica” a Jana Brzechwę przypomniano wierszem „O
cudownym lekarstwie” ; Czesława Miłosza (noblista) wierszem „Przy piwoniach”; Józefa
Czechowicza z „Kliniką lalek”; Zbigniewa Kurtycza wykonując Jego piosenkę „Cicha woda”;
Wisławę Szymborską (noblistka) wierszem „Nic dwa razy” ; Krzysztofa Klenczona piosenką
„Historia jednej znajomości”; ks. Jana Twardowskiego z wierszem „Mrówko, ważko, biedronko”;
Halinę Poświatowską z Jej twórczości wiersz „Świat jest ładny „; Czesława Niemena (Czesław
Juliusz Wydrzycki) wspomniano w piosence „Wspomnienie” –„ mimozami jesień się zaczyna...”
program zakończył się przypomnieniem Zbigniewa Wodeckiego, Jego piosenką „Chałupy
Welcom to”. Zgromadzeni na sali widowiskowej JOK Jarocin słuchacze i sympatycy naszego
JUTW nucili wspólnie z wykonawczyniami szlagiery, które znają i nie są obce również młodemu
pokoleniu. Przed nami wystąpiła sekcja słowno-muzyczna w składzie : Anna Kowalska, Mariola
Gałczyńska, Barbara Lison, Halina Florczyk, Aleksandra Kantorska. Scenariusz przygotowała
Marta Kantorska- instruktor sekcji a nad stroną muzyczną i przygotowaniem wokalnym czuwał
Kacper Ekert. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni przez Zarząd Jarocińskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku na kawę i słodki poczęstunek.
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