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III Spotkanie Pokoleń
6 października w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie, mieszkańcy Miasta i Gminy oraz wszyscy ci,
którzy zdecydowali się skorzystać z zaproszenia Burmistrza Zdzisława Kmieć zapomnieli o deszczowej, jesiennej
pogodzie.

W zupełnie inny nastrój wprowadzili widzów członkowie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego,
którzy przez blisko dwie godziny z należytą elegancją prezentowali znane pieśni narodowe, efektownie przechodząc
tańcem i śpiewem do współczesnych czasów najsłynniejszych światowych musicali. - Gdy w zeszłym roku podczas II
Spotkania Pokoleń, obejrzałem artystyczną lekcję historii przedstawioną przez RZA WP byłem zachwycony. Pod
wielkim wrażaniem byli również wszyscy, którzy wówczas mieli okazję zobaczyć finezyjne inscenizacje muzyczne na
żywo. W tym roku również otrzymaliśmy wspaniałą dawkę artystycznej energii, która płynęła do nas podczas występu.
Zespół pokazał pełen profesjonalizm i wysoki poziom artystyczny zaskakując chyba wszystkich obecnych na widowni
różnorodnością i bogactwem repertuaru – mówi wyraźnie zadowolony i pełen wzruszenia Burmistrz Człopy Zdzisław
Kmieć.
Trzeba przyznać, że organizacja koncertu stała na najwyższym poziomie. II Spotkanie Pokoleń swoją obecnością,
podobnie jak w ubiegłych latach uświetnił Prezes Związku Kombatantów RP, Powstaniec Warszawski Janusz Zwoliński,
który przypomniał najmłodszym widzom sylwetki członków Związku, ludzi którzy walczyli za Ojczyznę. Na koniec,
Janusz Zwoliński wysłał do młodzieży ważny przekaz: - W życiu wszystko przemija, tak przemija nasz czas. Widzę na
tej sali kilka siwych już głów. Tak proszę Państwa, nasz czas przemija, ale po nas zostają młodsi, a po nich ci
najmłodsi. Cieszy mnie obecność harcerzy i delegacji szkolnych. To wy jesteście spadkobiercami historii i to wy
będziecie tworzyć nową historię. Zwracam się zatem do Was, abyście pamiętali o naszej historii i ją pielęgnowali –
zakończył swoje przemówienie Janusz Zwoliński.
Długie oklaski dla Pana Janusza są dowodem na to, że nie tylko doceniamy wielki wkład w tworzenie historii, ale
przede wszystkim wspaniałą postawę Pana Janusza, który potwierdził słowa gen. Ścibora Rylskiego „Pamiętajcie
młodzi…, szacunek dla wszystkich jednakowy” – mówi Paweł Skrzeczkowski Wiceburmistrz Człopy – za każdym razem,
kiedy mamy okazję słuchać Pana Janusza, czuję pewnego rodzaju dreszcz emocji, ponieważ emanuje od niego siła i
majestat. Mogę go słuchać godzinami, bo przemawia z głębi serca.
Po przemówieniu Janusza Zwolińskiego na scenie zaprezentował się chór Cantores z Człopy, który poprowadziła
dotychczasowa dyrygentka Pani Helena Kłosińska, natomiast akompaniował nowy dyrygent Chóru Cantores, Pan
Łukasz Bagrowski. Chór dał prawdziwy popis swoich wokalnych umiejętności repertuarowych, a niekończące się
brawa zwieńczyło „Sto lat” od publiczności.
Tak się składa, ze nasze Spotkanie Pokoleń ma charakter integracyjny, dlatego cieszę się, że ten wieczór połączył nas
w harmonii i refleksji, mam również nadzieję, że przekaz emocji i wrażeń dla wszystkich był przyjemny – mówił w
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swoim wystąpieniu Zdzisław Kmieć.
Na zakończenie swojego przemówienia Burmistrz podziękował Zespołowi za uświetnienie naszej uroczystości i
zaprosił RZAWP do Człopy ponownie. Kończąc tę ucztę duchową, jaką zafundowali nam organizatorzy i artyści w
popołudniowy piątek w Człopie, należy przyznać, że takie uroczystości wspaniale wpisują się w klimat naszego miasta,
ludzie potrzebują rewolucji uczuć i wrażeń. Zawsze chętnie będziemy gościć artystów scen z najwyższego poziomu
kultury scenicznej, ponieważ mamy gdzie ich zaprezentować i ma ich kto oklaskiwać.
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