
Program XXIII Finału Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy w Kamieńcu 

11 stycznia 2015 roku 
 

Zbiórkę pieniędzy  „ Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów ” 
podczas XXIII Finału WOŚP w Kamieńcu uświetnią następujące imprezy i występy: 
 

 13:00 – oficjalne otwarcie XXIII Finału WOŚP w Kamieńcu; hymn Orkiestry; pokaz sprzętu 

strażackiego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 13:15 – jasełka i program artystyczny przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Kamieńcu, 

 13:45 - występ warsztatów teatralnych działających przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Kamieńcu pod kierunkiem pani Agnieszki  Popiołkiewicz , 

 14:00 – aerobik w wykonaniu dziewcząt z Gimnazjum w Kamieńcu, 

 14:10 – koncert zespołu keyboardzistów działającego przy Bibliotece w Kamieńcu prowadzonego 

przez pana Damiana Popiołkiewicza,  

 14:40 -– koncert  gitarzystów z Biblioteki w Kamieńcu przygotowanych przez pana Janka Janurę, 

 15:00 – koncert dziewcząt z gimnazjum w Wielichowie pt. „I tak się trudno rozstać – lata 20-te, 

lata 30-te…!”, 

 15:25 – pokaz umiejętności artystycznych młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej „SERCE” 

z Rakoniewic, 

 15:45 – występ  zespołu śpiewaczego „ ZGODA” działającego przy Bibliotece w Kamieńcu,   

 16:00 – występ gitarzysty i wokalisty – pana Witolda Piszczoły, 

 16:15 –  koncert zespołu tanecznego i kapeli „ KĘBŁOWO” ( w trakcie występu hip hop w 

wykonaniu grup tanecznych działających przy SP w Kamieńcu), 

 17:00  – koncert zespołu muzycznego „TAKIE CHŁOPAKI I…” działającego przy Bibliotece w 

Kamieńcu pod kierunkiem pana Wojtka Pawlewskiego, ( także podczas licytacji), 

 17:35 - licytacja gadżetów WOŚP i innych atrakcyjnych nagród,  

 18:50 - występ perkusistów działających przy Bibliotece w Kamieńcu pod kierunkiem pana 

Huberta Sternalskiego 

 19:15 – parada Orkiestry Dętej z Grodziska Wlkp. 

 20:00 - ŚWIATEŁKO DO NIEBA ! 

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie! 
 

XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uatrakcyjni loteria 
fantowa – każdy los wygrywa! 

 

Sztab WOŚP 
 

„Niech dobre anioły fruwają nad Wami i niech wszystkie serca zagrają 
z Nami na jedną nutę…”. 


