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Urząd Marszałkowski zagra dla WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w niedzielę, 13 stycznia, zagra w całej Polsce.
Głośno będzie także w wielu miejscowościach naszego regionu. Koncerty i licytacje
to nie wszystko. Zaplanowano m.in. biegi, morsowanie i bezpłatne badania.
Tradycyjnie w orkiestrowe granie włącza się Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, który w tym roku, wspólnie z kieleckim Starostwem Powiatowym,
będzie gospodarzem sceny przy Placu Artystów w Kielcach.
XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na powiatowo-wojewódzkiej scenie
zainauguruje o godzinie 15 występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działający przy Zespole
Szkół Leśnych w Zagnańsku. Następnie zawładną nią dzieci i młodzież ze Studia Piosenki
Domu Kultury “Zameczek”, kielecki Zespół “Małe Skrzypeczki” (Akademia Młodych
Talentów). Na ludową nutę przygrywać będzie natomiast Zespół Pieśni i Tańca
“Bęczkowianie”. Kielczanom o swojej działalności opowiedzą przedstawiciele
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach i
Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Zaprezentują też przekazane na
orkiestrową aukcję gadżety. Do godziny 19 publiczność bawić będą również Kapela “Typowy
Janus” i Zespół Pieśni i Tańca “Wierna Rzeka” z Piekoszowa. W przerwie między pokazami
prowadzone będą licytacje przedmiotów przekazanych na aukcje.
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Podczas tegorocznej edycji wydarzenia pieniądze będą zbierane na zakup nowoczesnego
sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, których w całej Polsce jest
blisko 50. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które
mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym
dzieciom.
Scena Kieleckie Centrum Kultury (godz. 18.00)
W KCK będzie można wylicytować większość darów, jakie zgromadzono w ostatnich dniach
w sztabie „Echa Dnia”, jednym z największych w Polsce i z pewnością największym w
województwie, liczącym 900 wolontariuszy. Wśród fantów między innymi pióro śp.
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kurs na prawo jazdy, ćmielowska porcelana, unikatowe
sportowe gadżety z autografami takich gwiazd jak Adam Małysz, Piotr Żyła, Karol Bielecki,
czy Sławomir Szmal. Licytacje i pomoc w zbiórce na zakup sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych to nie wszystko. Tego wieczoru zobaczymy niezwykłe
widowisko „Usłyszeć taniec” – to pokaz różnych form stepowania: flamenco, stepu
irlandzkiego, amerykańskiego, tańca jazzowego oraz muzyki ethnojazzowej granej na żywo.
Zobaczymy barwny spektakl, w którym taniec jest częścią muzyki, a muzyka – tańca. Różne
kultury spotykają się w jednym miejscu, a tradycja i współczesność to synonimy. Projekt
tworzą wybitni tancerze i muzycy, soliści widowisk w Europie i Stanów Zjednoczonych, tacy
jak tancerka Marta Czyż (program Taniec z Gwiazdami), gitarzysta flamenco Michał
Czachowski (zespół Indialucia), twórca projektu Mateusz Wójcik (widowisko Night of the
Dance). Od premiery w 2014 roku odbyło się ponad 130 spektakli, pokazów i warsztatów w
największych salach widowiskowych w całej Polsce. To pierwszy w Polsce i jeden z kilku na
świecie, projekt łączący flamenco, muzykę irlandzką i jazz. Harmonijny kolaż różnych
tradycji muzycznych we współczesnych aranżacjach tworzą wybitni muzycy reprezentujący
różne kultury muzyczne, pod kierownictwem Tomasza Bieli. 27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Kieleckim Centrum Kultury odbędzie się w niedzielę, 13 stycznia na
Dużej Scenie. Początek o godzinie 18. 00. Wstęp wolny, ale z zaproszeniami. Można je
odbierać w redakcji Echa Dnia w Kielcach, al. IX Wieków 4, budynek Aqua, trzecie piętro,
jeszcze dziś w godzinach 8.00-16.00.
SCENA RYNEK (godz. 12.00)
Zabawa rozpocznie się już o godzinie 12.00 biegiem dla dorosłych „Letnia Zadyma W Środku
Zimy 2019”, na które zaprasza grupa Biegam Bo Muszę. Zaraz po starcie biegu na pokaz
zapraszają druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy, od lat wspierający orkiestrę. O
12.15 spacer nordic walking (Kijowe Lejdis by Ekstremalni), o 13.00 morsowanie w
dmuchanym basenie (Ekstremalni Polar Bears), a na rozgrzanie zumba z Katarzyną
Kramarczyk. O 13.15 pierwsze licytacja. O 13.30 pokaz Akademii Tańca Kamili Drezno, a o
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13.40 pokaz szermierki. Następnie znów zumba i o 14.00 bieg dla dzieci. O 14.00 zobaczymy
także widowiskowy pokaz cięcia samochodu w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej
Zagnańsk – Chrusty. O 14.05 kolejna licytacja, o 14.20 pokaz beat box Andrzeja Puka, o
14.30 pokazy samoobrony, a o 14.40 kolejny trening zumba, tym razem z Agnieszką
Zarychtą. O 15.20 kolejna licytacja, a potem na scenie znów zumba i Olbrychrzczanie Serce
Ponidzia. O 15.55 Klub Karate Kyokushin Chikara zaprasza na pokaz karate. O 16.06
następna licytacja, a zaraz po niej zumba z Moniką Putowską – Kulińską. O 16.25 16.25 –
Śpiewające Dzieciaki – Studio Piosenki Blue Song, o 16.40 – Instruktaż Udzielania Pierwszej
Pomocy. Dalej znów zumba i o 17.10 licytacja. Ciekawie zapowiada się koncert zespołu
Sprzedawcy dymu – godzina 17.25. O 17.40 zumba z Anną Półtorak. O 18.10 występ Marka
Buckiego, a o 18.30 Maksymiliana Chaby, uczestnika pierwszej edycji Disco Star, ósmej
edycji programu Must Be The Music w Polsacie oraz show Talent Kielc. O godzinie 19.15
wystąpią Wołosatki, potem znów Maksymilian Chaba. Będą też wydarzenia towarzyszące. W
godzinach 12.00-20.00 w okolicy Rynku można będzie oglądać pokaz samochodów
tuningowych – Illegal Night Kielce. Atrakcje zapewni też Fundacja Dogadanka.
SCENA GALERIA ECHO (godz. 12.00)
Będą występy wokalistów Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach, Maksymiliana Chaby
(uczestnika pierwszej edycji Disco Star, ósmej edycji programu Must Be The Music w
Polsacie oraz show Talent Kielc), pokaz Akademii Tańca Kamili Drezno, karnawałowy pokaz
mody pań z Klubu Modnej Babeczki, pokaz Krav Maga Kielce, o 18.10 zaśpiewa Krzysztof
KIS. O 19.40 wspólne wykonanie hymnu WOŚP. W godzinach 12.00-20.00 wiele
dodatkowych atrakcji, między innymi „Bieg po schodach” – organizowany przez grupę
„Urodzony Biegacz”; a od 12.00 do 16.00 dekorowanie słodki serc organizowane przez
Cukiernię Świat Słodyczy. Światełko do nieba o godzinie 20.00 na ostatnim poziomie
parkingu wielopoziomowego – będzie to pokaz laserowy połączony z muzyką.
SCENA GALERIA KORONA
W Galerii Korona też nie zabraknie atrakcji, a te będą już w sobotę, 12 stycznia. Największą
będzie koncert zespołu Afromental. W niedzielę licytacje i występy amatorskich zespołów.
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