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Dzieƒ 1 czerwca - dzieƒ, w którym „do g∏osu”
dochodzà najm∏odsi, a wszystko z powodu ich Êwi´ta.
Tak te˝ by∏o w pewien czerwcowy dzieƒ w sali kina
Zdrój, kiedy Burmistrz Ciechocinka Pan Leszek
Dzier˝ewicz - symbolicznie przekaza∏ na r´ce
przedszkolaków klucze do bram miasta. I zacz´∏o si´
wielkie Êwi´towanie.

Sala kinowa z ledwoÊcià pomieÊci∏a falujàcy, kolo-
rowy  t∏um naszych milusiƒskich. Na scenie wystàpi∏y
takie zespo∏y jak Mamrotki, Solinki, Ajki, Âwierszcze
i Âwierszcze 2 , m∏odzi kuracjusze ze Szko∏y Uzdrowis-
kowej wystàpili we wspó∏czesnej inscenizacji Czerwo-
nego Kapturka pt. „Szkoda Babci”, a zespó∏ teatralny
„Skrzat” przedstawi∏ spektakl „Jak to ze lnem by∏o”.
Choç zawiod∏a pogoda , dopisa∏y humory, zw∏aszcza
˝e kolejnà atrakcjà zaproponowanà przez Miejskie
Centrum Kultury by∏ darmowy seans filmowy  pt.
„Tytus, Romek i A’tomek”.

MCK sk∏ada serdeczne podzi´kowania nauczy-
cielom z przedszkoli i szkó∏ za pomoc i przygotowanie
najm∏odszych artystów.

        Katarzyna Bilecka.

„Dzi´kuj´ Ci, Mamo” - kto z nas przynajmniej raz
w ˝yciu nie wypowiedzia∏ tych jak˝e wa˝nych s∏ów.
23 maja pod takim has∏em dzieci i m∏odzie˝ dzia∏ajàcy
w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku uczci∏a
dzieƒ wszystkich Mam.

Oprócz znanych i lubianych piosenek licznie zgro-
madzeni widzowie mogli wys∏uchaç przepi´knych strof
mówiàcych o szczególnej mi∏oÊci dziecka do najbli˝szej
mu osoby, jakà jest Mama.

W koncercie, którego scenariusz i re˝yseri´ przygo-
towa∏ Pan S∏awomir Ma∏ecki, wystàpi∏y zespo∏y wokalne
HIPPO, HITTO, zespó∏ taneczny Âwierszcze (prowa-
dzony przez Pana W∏odzimierza S∏odowicza).

Wzruszone Mamy ukradkiem ociera∏y ∏zy i uÊmie-
cha∏y si´ do swoich pociech, które najpi´kniej jak
umia∏y, mówi∏y „Dzi´kuj´ Ci, Mamo”

        Katarzyna Bilecka
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Ju˝ po raz czwarty Miejskie Centrum Kultury by-
∏o organizatorem IV Powiatowych Eliminacji do Ku-
jawsko - Pomorskiego M∏odzie˝owego Przeglàdu Pio-
senki. Na scenie kina „Zdrój” najliczniej prezentowa-
∏y si´ zespo∏y i wykonawcy z naszego miasta, wykonujàc
utwory w∏asne oraz znane przeboje w nowych aran-
˝acjach. Zagra∏y zespo∏y NONAME, UNDERDARK, D-
EFEKT (dwa pierwsze zakwalifikowa∏y si´ do woje-
wódzkiego fina∏u w Koronowie), zespo∏y wokalne
HIPPO i ALEKS (z MCK w Aleksandrowie Kuj. kolejny
zwyci´zca eliminacji w kategorii zespó∏ wokalny), HIP
HOP zaprezentowa∏ Kamil Korzeniewski. Nie mog∏o
zabraknàç solistek w osobach Moniki ¸oÊ i Pauliny
Kudelskiej (zwyci´˝czyni w kategorii solista).

Fina∏ imprezy, którego organizatorem jest Woje-

wódzki OÊrodek Kultury w Bydgoszczy, 25 i 26 czerw-
ca w Koronowie.

˚yczymy powodzenia i trzymamy kciuki.
        Katarzyna Bilecka
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W dniach 28 i 29 maja w muszli koncertowej Miejs-
kie Centrum Kultury zorganizowa∏o Dni Ciechocinka.
W pierwszym dniu pod has∏em „M∏odzie˝ ambasado-
rem Unii” zagra∏y zespo∏y m∏odzie˝owe tzw. mocnego
uderzenia: NONAME, CZOMOLUNGMA, MANDRA-
GORA, UNDERDARK, LUX MORTUM. Oprócz publicz-
noÊç w krótkich prelekcjach przygotowanych przez
Marka Siwika mog∏a dowiedzieç si´ o konstytucji Unii
Europejskiej. Choç z nieba dos∏ownie la∏ sie ˝ar m∏odzi
ludzie taƒczac pod scenà pogo bawili si´ doskonale.
W drugim dniu by∏o nieco spokojniej, wystapi∏y zespo∏y
HIPPO, HITTO, ALEKS, SEKRET i MARKUS.

DNI CIECHOCINKA
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