
W KR¢GU CHOPINA I WIELKICH MISTRZÓW
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„On szuka∏ nas - myÊmy do Niego przyszli” - pod
takim mottem odby∏y si´ w miesiàcu kwietniu dwa
koncerty pn. „W kr´gu Chopina i Wielkich Mistrzów”,
zorganizowane w ho∏dzie Ojcu Âwi´temu Janowi
Paw∏owi II.

PublicznoÊç, licznie zgromadzona w Teatrze Letnim
zas∏uchana w  klasyk´ muzyki powa˝nej i nie mniej
znane przeboje piosenki polskiej mog∏a podziwiaç
m∏odych artystów dzia∏ajàcych w zespo∏ach Miejskiego
Centrum Kultury - HITTO, HIPPO i Âwierszcze.

Ojciec Âwi´ty kocha∏ Êwiat, kocha∏ wszystkich, ale
najbardziej kocha∏ m∏odzie˝, która t´ mi∏oÊç odwzajem-
nia∏a. Ciechociƒska m∏odzie˝ poprzez Êpiew, taniec,
gr´ na instrumentach wyra˝a∏a swój podziw i wdzi´cz-
noÊç dla Wielkiego Rodaka.

Program koncertu  pod patronatem ksi´dza pra∏ata
Grzegorz Karolaka przygotowali: Klara Drobniewska,
S∏awomir Ma∏ecki i W∏odzimierz S∏odowicz.

          K.Bilecka
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W kwietniowym numerze naszego miesi´cznika zamieÊciliÊmy informacj´ autorstwa Barbary Kawczyƒskiej
na temat konkursu malarskiego dla dzieci „Cz∏owiek i jego praca”. Do tekstu zakrad∏y si´ nieÊcis∏oÊci, które
w tej chwili prostujemy. Organizatorami pierwszej edycji tego konkursu, która odby∏a si´ w grudniu 1993
roku, byli Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, Piekarnia POLKORN oraz Wydzia∏ Spraw Obywatelskich
Urz´du Wojewódzkiego we W∏oc∏awku. Pomys∏odawcami i inicjatorami byli panowie Piotr Krajniak, ówczesny
dyrektor MCK, i Jaros∏aw Zieliƒski z POLKORNU.

Profesor Pawe∏ Lewandowski Palle wspó∏prac´ z konkursem podjà∏ dopiero w jego kolejnych edycjach.

JESZCZE RAZ O KONKURSIE „CZ¸OWIEK I JEGO PRACA”



POKOJOWE ROCKOWANIA
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W kwietniowych propozycjach MCK-u - wychodzàc
naprzeciw oczekiwaniom m∏odzie˝y - znalaz∏a si´ im-
preza „Pokojowe Rockowania” zorganizowana z ini-
cjatywy muzyka zespo∏u PARADOX, ZDROWA WODA
- „Partyzanta”.

Rockowania to ogólnopolska akcja, której g∏ównym
przes∏aniem jest propagowanie wartoÊci pokojowych
poprzez muzyk´ i mo˝liwoÊç aktywnych i akceptowa-
nych przez m∏odzie˝ form sp´dzania wolnego czasu.
Koncerty sà te˝ doskona∏à okazjà do zaprezentowania
przed szerszà publicznoÊcià miejscowych zespo∏ów
muzycznych.

Na scenie kina „Zdrój” oprócz dwóch zespo∏ów z
Ciechocinka  EX USU i UNDERDARK wystàpi∏y zespo∏y
LEBENSSTEUER z Poznania, i PARADOX z Bydgoszczy.

Mi∏ym akcentem by∏o wr´czenie „Partyzantowi” z
inicjatywy Stowarzyszenia Centrum Niezale˝nego ˚ycia
statuetki „Kryszta∏owa P∏yta”. Nagrod´ wr´czy∏ Pan
Jerzy Szymaƒski.

Impreza  zakoƒczy∏a si´ bisami wspólnie odÊpiewa-
nymi z publicznoÊcià.

         K. Bilecka
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