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Dla ka˝dego coÊ mi∏ego chcia∏oby si´ powiedzieç.
Dawno nie by∏o w Ciechocinku prawdziwego klubo-
wego koncertu - podkreÊlali uczestnicy pierwszej „Let-
niej Nocy Muzycznej”, która odby∏a si´ 2 lipca. Wbrew
temu, co mo˝e sugerowaç nazwa nie jest to „jedyna”
impreza, jaka odb´dzie si´ tego lata w pubie „Jedyna”.

Ogródek pubu „Jedyna” zaczà∏ si´ zape∏niaç ju˝
na godzin´ przed koncertem. Po pewnym czasie, gdy
jeszcze instalowa∏ si´ zespó∏ Ex Usu” zabrak∏o miejsc.
To nie przeszkodzi∏o zw∏aszcza m∏odym, którzy usta-
wiali si´ przy p∏ocie. PublicznoÊç bardzo ciep∏o przyj´-
∏a wyst´p i choç Jedyna to nie gotycki zamek da∏o si´
poczuç charakterystyczny klimat muzyki. Choç koncert
odbywa∏ si´ w ogródku pubu, to muzyka przyciàga∏a
te˝ spacerujàcych chodnikiem kuracjuszy. Folkowy
koncert ciechociƒskiego zespo∏u trwa∏ godzin´, nas-
t´pnie zabawa przenios∏a si´ do wn´trza lokalu, gdzie
dla wszystkich zagra∏ Dj wNd. Choç muzyka w niczym
nie przypomina∏a tej, którà mo˝na by∏o us∏yszeç w
trakcie koncertu Ex Usu, to publicznoÊç bawi∏a si´
przy dêwi´kach z komputera przez kilka godzin.
       Dawno nie by∏o fajnej imprezy w Ciechocinku,
wróci∏ klimat sprzed lat - mówili goÊcie klubu. Co
warto podkreÊliç obaj wykonawcy pochodzili z Ciecho-
cinka.

Kolejny koncert odby∏ si´ 15 lipca, tu˝ po godzi-
nie 20 w ogródku klubu wystàpi∏o toruƒskie trio Eryk
Folk Band. Dwie gitary i harmonijka wystarczy∏y by
wprowadziç publicznoÊç w klimat przebojów rocka
lat siedemdziesiàtych. Muzycy zaprezentowali dosko-
nale znane wszystkim stare przeboje oraz w∏asne kom-
pozycje. Tak˝e i tym razem zabrak∏o miejsc w ogród-
ku „Jedynej’, nie przeszkadza∏o to jednak publicznoÊci,
która siada∏a na schodkach i ustawia∏a si´ przy ogro-
dzeniu. Nie by∏o osoby, która nie by∏aby zadowolona
po koncercie toruƒskiej kapeli, spokojna gitarowa mu-
zyka doskonale pasowa∏a do nastroju jaki panowa∏
tego wieczoru w „Jedynej”.

Co najwa˝niejsze obie imprezy okaza∏y si´ bardzo
bezpieczne. Koncerty przypad∏y do gustu zarówno
sta∏ym bywalcom klubu jak i przyciàgn´∏y do lokalu
nowe twarze. Na brak klientów nie narzekajà te˝ w∏aÊ-
ciciele lokalu. Wszystko wskazuje wi´c na to, ̋ e „Jedyna
Letnia Noc Muzyczna” zagra jeszcze nie raz przy ulicy
Mickiewicza, a o kolejnych koncertach na pewno prze-
czytacie te˝ w „Zdroju Ciechociƒskim”. Organizatorami
obu koncertów by∏: pub „Jedyna”, Miejskie Centrum
Kultury i portal Ciechocinek biz.
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