
30.09.2005r. w kinie „Zdrój” odby∏a si´ impreza
pod nazwà „DEPRESJA 2005”, w której udzia∏ wzi´∏y
zespo∏y z naszego regionu. Na scenie pojawi∏o si´
siedem kapel, które zaprezentowa∏y bardzo zró˝nico-
wany materia∏. Od otwierajàcego imprez´ punkowe-
go zespo∏u PERVERS, poprzez rockowy DEFEKT, MAN-
DRAGOR¢ czy OUTCRY, a koƒczàc na ci´˝kim meta-
lowym graniu, jakie zaprezentowa∏y zespo∏y UNREAL,
UNDERDARK czy PANKRATZ.

PANKRATZ poza ci´˝kim graniem w swoich kom-
pozycjach zaprezentowa∏ tak˝e sk∏onnoÊci do ekspe-

rymentalnego traktowania dêwi´ku. Impreza b´dàca
pomys∏em cz∏onków zespo∏u PANKRATZ przyciàgn´-
∏a do kina doÊç sporà grup´ m∏odych ludzi, którzy nie
ukrywali, ˝e brak im takich imprez w naszym mieÊcie.
Fani muzyki mieli mo˝liwoÊç us∏yszenia coverów ta-
kich znanych zespo∏ów jak PINK FLOYD, METALLICA,
RUNNING WILD, THE ANIMALS czy kultowego BLACK
SABBATH. Wykonywane kawa∏ki powodowa∏y, ˝e pu-
blika Êwietnie si´ bawi∏a i z wielkim zadowoleniem
przyjmowa∏a ka˝dy nast´pny utwór.

„DEPRESJA 2005” w zamierzeniu organizatorów
ma staç si´ imprezà cyklicznà, w przysz∏oÊci poszerzonà

Z∏ota Pracownia
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1 paêdziernika - w s∏oneczny, jesienny dzieƒ - w
Czerwonym Spichrzu na Wyspie M∏yƒskiej w Bydgosz-
czy, mia∏a miejsce bardzo mi∏a uroczystoÊç - podsumo-
wanie i wr´czenie nagród w XIV edycji Wojewódzkiego
Przeglàdu Plastycznej TwórczoÊci Dziecka - KAMELEON.

Imprezie towarzyszy∏o otwarcie wystawy (oglàdaç
jà mo˝na od 1 do 30 paêdziernika), na której zapre-
zentowany zosta∏ dorobek plastyczny dzieci i m∏odzie-
˝y z oÊrodków kultury dzia∏ajàcych w naszym woje-
wództwie. Ekspozycja charakteryzuje si´ du˝à ró˝no-
rodnoÊcià technik plastycznych, jest te˝ nieograniczona
tematycznie. Na konkurs nades∏ano 650 prac. Jury na
wystaw´ wybra∏o najlepsze prace z 27 placówek.

W tym roku tytu∏ "Z¸OTEJ PRACOWNI" otrzyma∏y:
Pracownia Plastyczna z  Miejskiego Centrum Kultury
w Aleksandrowie Kujawskim prowadzona przez Teres´

Warian - Ostrowskà  oraz Pracownia Rysunku i Malars-
twa prowadzona przez profesora Paw∏a Lewandows-
kiego - Palle, dzia∏ajàca przy Miejskim Centrum Kultury
w Ciechocinku oraz Centrum Dzia∏aƒ Plastycznych
„Akademia” w Âwieciu

Oprócz nagrody rzeczowej uczestnicy zaj´ç ciecho-
ciƒskiej Pracowni otrzymali indywidualne wyró˝nienia
w postaci dyplomów:

Sà to: Dominika Maciejewska, Jagoda Sochociƒska,
Marika Florczak, Paulina Bonowicz, Rados∏aw Lewan-
dowski, Kacper Sobierajski, Rados∏aw Koz∏owski,
Aleksandra Cià˝yƒska.

Pracowni, opiekunowi i m∏odym artystom ˝yczymy
wielu sukcesów.

         Katarzyna Bilecka

MIEJSKIE CENTRUM KULTURYMIEJSKIE CENTRUM KULTURY

DEPRESJA 2005

PANKRATZ

UNREAL



ZAPRASZAZAPRASZA
DO UMIESZCZANIA REKLAMDO UMIESZCZANIA REKLAM

I OG¸OSZE¡I OG¸OSZE¡

Spó∏dzielcza Telewizja Kablowa
ul. Polna 8, tel. 416 16 10, fax 283 32 18

ZAPRASZAZAPRASZA
DO UMIESZCZANIA REKLAMDO UMIESZCZANIA REKLAM

I OG¸OSZE¡I OG¸OSZE¡

OG¸OSZENIA ZAMIESZCZONEGO U NAS
NIE ZMOCZY DESZCZ I NIE PORWIE WIATR.

PRZY D¸U˚SZYM CZASIE EMISJI - DU˚E RABATY!

CA¸A STRONA ZA TYDZIE¡ EMISJI
NON STOP

24,00 Z¸ + 22% VAT

ZAPRASZA
DO UMIESZCZANIA REKLAM

I OG¸OSZE¡

Laboratorium fotograficzne Kodak - Express
Ciechocinek, ul. Broniewskiego 3, tel. 283 62 85

Gwarantujemy mi∏à obs∏ug´ i wysokà jakoÊç us∏ug

Zdj´cia wykonane w naszym laboratorium pozostanà zawsze mi∏à pamiàtkà.

fotografia cyfrowa
zdj´cia tradycyjne i z noÊników cyfrowych
wykonywanie zdj´ç do dowodów, legitymacji itp.
wywo∏ywanie filmów bezp∏atnie
wykonywanie zdj´ç w jednà godzin´
sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego

JAKOÂ TO B¢DZIE

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI paêdziernik 200521

10 paêdziernika w Teatrze Letnim odby∏ si´

spektakl pt. „ JakoÊ to b´dzie” w wykonaniu Syl-

westra Maciejewskiego i Jacka Ka∏uckiego.

Poczekalnia, dwójka obcych sobie m´˝czyzn, na

pierwsze spojrzenie, nic, co by mog∏o zainteresowa-

nie widza. Pierwszy m´˝czyzna, to prosty cz∏owiek ze

wsi, rolnik, którego ca∏ym Êwiatem jest jego gospo-

darstwo. Drugi m´˝czyzna, to cz∏owiek wykszta∏cony,

kulturalny, wra˝liwy na sztuk´ i pi´kno. Co mo˝e wy-

niknàç ze zderzenia tak ró˝nych, tak odmiennych

Êwiatów? Na pewno nic dobrego. Lecz si´ myli∏em.

Z poczàtku niezbyt wciàgajàca i doÊç p∏ytka roz-

mowa z czasem wchodzi na tematy wy˝sze, takie ja

np.: demokracja, polityka, czy kultura. Pomimo, i˝

bohaterowie pochodzà z tak ró˝nych sfer, doszli do

wspólnego wniosku, ˝e w dzisiejszych czasach, dzie-

je si´ bardzo êle. Zostaje poruszony problem narko-

manii czy alkoholizmu. Zdaniem, które najlepiej uka-

zuje poglàdy bohaterów, jest - Dawniej, jak da∏eÊ, to

mówili, ˝e sprawa jest za∏atwiona! A teraz? Dajesz i

s∏yszysz, sprawa jest w toku!

Pod koniec przedstawienia, które w ca∏oÊci by∏o

gorzkà refleksjà nad Êwiatem, pada optymistyczne

zdanie - JakoÊ to b´dzie, b´dzie dobrze.

Mam nadziej´, ˝e nie pozwolimy, aby nasz Êwiat,

nasze spo∏eczeƒstwo wyglàda∏o tak, jak to przedsta-

wili aktorzy, ˝e w por´ si´ otrzàÊniemy.

Igor Che∏miniak

o nowe elementy sztuki
jak fotografia czy film.

Trzeba przyznaç, ze
DEPRESJA w ocenie licz-
nie zgromadzonej publi-
cznoÊci by∏a imprezà nie-
zwykle udanà, co pozwa-
la ˝ywiç g∏´bokà nadziej´,
˝e w przysz∏ym roku przy-
ciàgnie do naszego miasta
nowych wykonawców i
nowych fanów.

Piotr Komosiƒski

Wspó∏organizatorem
imprezy by∏o Miejskie
Centrum Kultury. Orga-
nizatorzy dzi´kujà za oka-
zanà pomoc sponsorom:
Kodak Express, Galerii
Starocie i Antyki, Firmie
POLKORN.

      Katarzyna Bilecka
fot. Jakub GizaMANDRAGORA


