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Sanah w Połczynie-Zdroju!

A dokładniej – od dziś można ją usłyszeć z muzycznej fontanny w połczyńskim Parku
Zdrojowym. A także inne utwory, które sugerowali internauci kilka dni temu na
profilu facebook Gminy Połczyn-Zdrój.
To z pewnością pierwsza fontanna w Polsce, a zapewne i na świecie, z której płyną
dźwięki „Szampana” – super hitu Sanah, objawienia polskiej sceny muzycznej. W
popularnym serwisie internetowym odtworzono ją już prawie sześćdziesiąt milionów
razy!
Jak uruchomić muzykę? Wystarczy wysłać zwykły sms (koszt wg stawek operatora)
o treści, np. Pokaz(spacja) 4 na numer 573 979 306, gdzie numer oznacza piosenkę
z poniższej listy. Lista umieszczona jest również na tymczasowej informacji przy
fontannie.
Za jakiś czas gmina planuje zmienić sposób uruchamiania muzyki na sms-premium,

czyli płatne wiadomości tekstowe. Będziemy Państwa wówczas pytać o cel, n jaki
przeznaczyć pozyskane tą drogą środki.
Zapraszamy!
1.Queen – “We Are the Champions”
2. Piotr Rubik - “Psalm dla Ciebie”
3. Michał Bajor – „Czekanie me to ty”
4. Grande – „Amore”
5. Sławomir – „Miłość w Zakopanem”
6. Dżem – „Do kołyski”
7. Disturbed – The Sound Of Silence “
8. Metallica - „Nothing Else Matters”
9. Vangelis – “Conquest of paradise”
10. Jean-Michel Jarre – “Fourth Rendez-Vous”
11.Czesław Niemen – „Sen o Warszawie”
12. MichałLorenc – „TaniecEleny”
13. Sanah – „Szampan”
14. Louis Armstrong – “What A Wonderful World”
15. Lady Pank - "Zawsze tam gdzie ty”
16. AC/DC – „Highway to Hel”
17. Antonio Vivaldi – „Wiosna”
18. Antonio Vivaldi – “Lato”
19. Antonio Vivaldi – “Jesień”
20. Antonio Vivaldi – “Zima”
21. Stanisław Moniuszko – „Prząśniczka”
23. Leonard Cohen – „Alleluja”
24. Aram Khachaturian – Sabre Dance from Gajane, „Taniec z szablami”
25. Piotr Czajkowski – „Dziadek do orzechów”
26. Edvard Grieg – „W grocie Króla Gór”
27. Fryderyk Chopin – „Polonez A-dur op. 40 nr 1”
28. Johann Srauss – „Nad pięknym modrym Dunajem”
30. Czajkowski – „Jezioro Łabędzie”
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