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Poczàtek maja w Ciechocinku

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

1 maja od godziny 17.00 na Stadionie Miejskim od-
bywa∏ si´ wspomniany w poprzednim artykule Majowy
Piknik Rodzinny.

2 maja w muszli koncertowej uczczono Dzieƒ Flagi
Narodowej. Prezes miejscowych kombatantów p∏k Ma-
ciej Maksymowicz przedstawi∏ histori´ barw narodo-
wych oraz Âwi´ta Flagi. Z kolei koncert pieÊni patrio-

tycznych zaprezentowa∏a Wojskowa Orkiestra Garni-
zonowa z Torunia, a m∏odzi harcerze rozdawali flagi
licznie zebranej publicznoÊci.

Tego samego dnia na Stadionie Miejskim mia∏ miej-
sce festyn rodzinny pod nazwà „Kurczak na deptaku
w Ciechocinku”. Ka˝dy, kto uda∏ si´ na to wydarzenie,
móg∏ wziàç udzia∏ w degustacji mi´sa drobiowego przy-
gotowywanego podczas wiosennego grilla. Dla naj-
m∏odszych zorganizowano konkursy z nagrodami. Wy-
darzeniu towarzyszy∏y eliminacje do Mistrzostw Âwiata
Amateur Strongman 2016. Z kolei od godziny 18.00
publicznoÊç bawi∏a si´ z zespo∏em Papa D.

3 maja, po uroczystoÊci pod pomnikiem Romual-
da Traugutta, publicznoÊç zebranà w Teatrze Letnim
w nastrojowy Êwiat tanga wprowadzi∏ zespó∏ Sentido
del Tango. Muzycy zaprezentowali klasycznà ods∏on´
tanga, prezentujàc mi´dzy innymi twórczoÊç Astora
Piazzolli, argentyƒskie tanga taneczne czy przedwo-
jenne tanga polskie. PublicznoÊç us∏ysza∏a równie˝
autorskie kompozycje muzyków.

W niedzielne popo∏udnie w parku Zdrojowym od-
by∏ si´ koncert „Spod chmury kapelusza”. Licznie zgro-
madzona publicznoÊç wys∏ucha∏a utworów Czes∏awa
Niemena w wykonaniu Joachima Perlika przy akompa-
niamencie zespo∏u Big4Band. ArtyÊci zaprezentowali
utwory, na których wychowa∏o si´ ca∏e pokolenie Po-
laków - „Dziwny jest ten Êwiat” czy „P∏onie stodo∏a”.
O tym, jak koncert spodoba∏ si´ ciechociƒskiej publicz-
noÊci, Êwiadczy∏y przede wszystkim gromkie brawa,
jakimi nagradzano artystów po ka˝dym wykonaniu.

Inauguracja plenerowych propozycji kulturalnych
by∏a udana. Miejmy nadziej´, ˝e ten dobry poczàtek
zaowocuje wieloma udanymi propozycjami na letnie
miesiàce.
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Ka˝dy, kto wybra∏ si´ do Ciechocinka w pierwszy majowy weekend, z pewnoÊcià nie ˝a∏uje! Pogod-
na aura, wiosenne promienie s∏oƒca, a tak˝e bogaty program artystyczny i wiele atrakcji towarzyszy∏o
spacerujàcym po uzdrowisku.
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