
HAPPY JAZZ FESTIWAL

W ramach festiwalowego Êwi´ta jazzu, 15 sierp-
nia w parku Zdrojowym zaprezentowaliÊmy miesz-
kaƒcom Ciechocinka, turystom i kuracjuszom po-
godne, radosne oblicze muzyki bluesowej, rockowej
i jazzowej. Pragn´liÊmy ich wciàgnàç do wspólnej
zabawy, nie tylko do biernego s∏uchania muzyki,
bo w swej pierwotnej formie jazz by∏ muzykà lu-
dycznà, zabawowà. Naszym zamiarem by∏o, by
ten dzieƒ w Ciechocinku by∏ dniem dobrej, ˝ywio-
∏owej, wspólnej, a zarazem szlachetnej rozrywki.

Happy Jazz Festiwal w Ciechocinku przyniós∏ ze
sobà optymizm, dajàc radoÊç ˝ycia, wprowadzajàc pu-

blicznoÊç w pozytywny nastrój. NoÊne has∏o „Happy
Jazz w Ciechocinku” daje miastu ogólnopolskà popu-
larnoÊç, wyró˝nia je i zaprasza do odwiedzin.

Festiwal odbywa∏ si´ w scenerii wystawy jazzowych
plakatów i zdj´ç. Przed muszlà koncertowà wyeks-
ponowane zosta∏y na sztalugach stare jazzowe plaka-
ty z lat 50. i 60.: Festiwale Sopockie 1956 i 1957, kon-
certy Komedy, Melomanów, orkiestry Karasiƒskiego,
kabaretu Wagabunda, orkiestry Wicharego, Jana Wa-
laska.  Wystawione równie˝ by∏y  czarno-bia∏e zdj´cia
z pierwszych lat polskiego jazzu. Dyrektorem festiwalu
i zarazem kuratorem wystawy by∏ Marek Gaszyƒski -
dziennikarz i prezenter muzyczny, autor tekstów do
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ponad 150 piosenek oraz autor ksià˝ek o tematyce
muzycznej, znawca historii polskiej muzyki rozryw-
kowej.

Festiwal rozpoczà∏ si´ brawurowym wyst´pem
Orkiestry D´tej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Ra-
cià˝ku, której kapelmistrzem jest Andrzej Lewan-
dowski. W swym repertuarze zaprezentowa∏a ona
marsze oraz przeboje muzyki tanecznej i rozrywkowej.

Po najwi´kszym zespole bioràcym udzia∏ w festi-
walu, na scen´ wkroczy∏  najmniejszy, dwuosobowy
zespó∏ - Storytellers, który ca∏kiem niedawno nagra∏
swój debiutancki krà˝ek oraz teledysk do jednego
z utworów zrealizowany przez Toruƒskà Agend´ Kul-
turalnà.  Zespó∏ ma za sobà wiele koncertów po ca∏ej
Polsce dzi´ki pARTyzantowi, który wspiera m∏odych,
zdolnych artystów.

Po najm∏odszych uczestnikach festiwalu nastàpi-
∏a zmiana pokoleƒ. Wystàpi∏  zespó∏ Stara Szko∏a,
którego za∏o˝ycielami jest grupa dojrza∏ych facetów,
w których po latach od˝y∏y m∏odzieƒcze, muzyczne
pasje.

Po ich wyst´pie scen´ opanowa∏ zespól Sko∏owani.
Cz∏onkami zespo∏u sà za∏o˝yciele oraz przyjaciele Cen-
trum Niezale˝nego ˚ycia „Sajgon”, w którym ju˝ od
ponad 20 lat pomaga si´ osobom z niepe∏nospraw-
noÊciami, g∏ównie  po urazach rdzenia kr´gowego.
W wolnych chwilach wspólnie muzykujà i poszuku-
jà nowych i zaskakujàcych form ekspresji. W swoim
repertuarze posiadajà kompozycje w∏asne oraz klasy-
k´ Êwiatowej i polskiej muzyki rockowo-bluesowej.
W trakcie koncertu odby∏a si´ prapremiera utworu
„Sko∏owani”, do którego tekst napisa∏ Marek Gaszyƒs-
ki.

W Happy Jazz Festiwalu nie mog∏o oczywiÊcie za-
braknàç Krzysztofa Toczki - pARTyzanta, który naj-
wi´kszym uczuciem darzy Gibsona - bia∏ego Les Paul
Custom. To Jego pierwsza gitara elektryczna, która
wpad∏a mu w r´ce w wa˝nym okresie, czyli w czasach,
kiedy towarzyszy∏ zespo∏owi D˝em. Tà gitarà wygra∏
sobie sposób na ˝ycie. Ona wszystko zacz´∏a. ArtyÊcie
na perkusji towarzyszy∏ syn Miko∏aj Toczko. W ramach
koncertu artyÊci wykonali w∏asne aran˝acje  standar-
dów jazzowych oraz tematów filmowych.

Po tak udanie przygotowanym gruncie muzycznym
przyszed∏ czas na muzyk´  happy jazzowà. Do taƒca
festiwalowà publicznoÊç porwa∏ zespó∏ Old Times -
najlepszy polski zespó∏ jazzu tradycyjnego zagra∏ m.in.
zawsze lubiane i ch´tnie s∏uchane piosenki z przed-
wojennych filmów, melodie Henryka Warsa, ale tak-
˝e nieÊmiertelne tematy dixielandowe i swingowe,
które z wdzi´kiem i temperamentem zaÊpiewa∏ Pawe∏

Tartanus. Zespó∏ zagra∏ w sk∏adzie: Jerzy Kuszakiewicz
- tràbka, Jerzy Galiƒski - klarnet, Zbigniew Konopczyƒski
- puzon, Wojciech Kamiƒski - piano, Pawe∏ Tartanus
- banjo, wokal, Andrzej Zielak - kontrabas, Bogdan
Kulik - perkusja.

Fina∏ Festiwalu odby∏ si´ przy blaskach piorunów,
które uatrakcyjni∏y efekty wizualne. Lekki deszcz i cza-
sami mocne podmuchy wiatru nie przestraszy∏y naj-
bardziej wiernych fanów muzyki  happy jazzowej.
A op∏aca∏o si´ pozostaç, bo na scenie pojawi∏ si´
Mark Shepherd ze swoim zespo∏em. Mark to rodzo-
ny Anglik, wokalista, tr´bacz, kompozytor, tekÊ-
ciarz. Gra∏ w klubach jazzowych w USA i w niemal
ca∏ej Europie. Jego repertuar to uroczy, lekki, melo-
dyjny, porywajàcy do taƒca i wspólnego Êpiewania
swing, standardy, Êwiatowe przeboje, znane piosenki
w wersjach jazzowych.

Drugiego dnian - w niedziel´ odby∏o si´ Êniadanie
jazzowe, w którym uczestniczyli  goÊcie festiwalu oraz
wykonawcy bioràcy udzia∏ w sobotnim koncercie. Przy
aromacie kawy oraz Êwie˝ych rogalikach zabrzmia∏a
muzyka, która „∏agodzi obyczaje” - jak mówi∏ Jerzy
Waldorff.

Festiwal sfinansowany i zorganizowany zosta∏ przez
Urzàd Miejski w Ciechocinku przy znacznej pomocy
Centrum Niezale˝nego ˚ycia - Sajgon w Ciechocinku.
Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz objà∏ fes-
tiwal swoim patronatem.  Imprez´ dofinansowa∏ sta-
rosta aleksandrowski Dariusz Wochna.

Mamy zapewnienie Pana Burmistrza, ˝e Happy
Jazz Festiwal na sta∏e wpisze si´ w kalendarz imprez
organizowanych w Ciechocinku. Dzi´kujemy.

Jerzy Szymaƒski

Informacja burmistrza Ciechocinka - nieruchomoÊci do zbycia

Burmistrz Ciechocinka, dzia∏ajàc w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.), informuje, ˝e na
tablicy og∏oszeƒ w siedzibie Urz´du Miejskiego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 oraz
na stronie internetowej http://www.ciechocinek.bipst.pl zamieszczono wykazy nieruchomoÊci
stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy Ciechocinek przeznaczonych do zbycia.


