
PRZED JUBILEUSZEM

Cz∏onkowie Towarzystwa postanowili uroczyÊcie
uczciç okràg∏à rocznic´ jego powstania. Zosta∏ ju˝ wy-
brany komitet obchodów stulecia TPC, w sk∏ad którego
wesz∏o 28 osób. Na jego czele stanà∏ Marian Gawinecki,
wiceprezes Towarzystwa. Cele obchodów stulecia TPC
to: upowszechnienie historii i dorobku Towarzystwa
Przyjació∏ Ciechocinka, uczczenie pami´ci i dokonaƒ
zas∏u˝onych dla miasta osób, spopularyzowanie wiedzy
o dziejach uzdrowiska, jego walorach klimatycznych,
leczniczych i turystycznych, integracja mi∏oÊników Cie-
chocinka oraz promocja miasta w kraju i za granicà.
Program obchodów jest niezwykle bogaty. 10 czerwca
przysz∏ego roku odb´dzie si´ konferencja podsumo-
wujàca 170 lat lecznictwa uzdrowiskowego, której
g∏ównym organizatorem jest dr Szymon Kubiak. Odb´-
dzie si´ zjazd ciechocinian z ca∏ego Êwiata i sympatyków
uzdrowiska. Poczta Polska wyda jubileuszowà kartk´
pocztowà poÊwi´conà jubileuszowi TPC. W Galerii
„Pod Dachem Nieba” mo˝na b´dzie obejrzeç m.in.
wystaw´ „Ciechocinek wczoraj i dziÊ". Aldona Nocna
i Wojciech Skotnicki pracujà nad wydaniem monografii
o historii TPC. Jak zapowiadajà autorzy, w ksià˝ce
znajdà si´ rewelacyjne, dotàd niepublikowane materia∏y
archiwalne. Plon kwerendy w bibliotekach i archiwach
okaza∏ si´ niezwykle bogaty. Byç mo˝e uda si´ wydaç
reprint pierwszego numeru „Zdroju Ciechociƒskiego”
z 1907 r., którego za∏o˝ycielami byli cz∏onkowie TPC.
Przez wiele lat pismo ukazywa∏o si´ co tydzieƒ w se-
zonie kuracyjnym. Jego pierwszym redaktorem by∏
Leonard Lorentowicz, inicjator powstania Towarzystwa,
jego d∏ugoletni sekretarz, a po Êmierci Konrada Olcho-
wicza - prezes TPC. Planowana jest uroczysta akademia,
a tak˝e wydanie jubileuszowego plakatu. Zostanie te˝
ods∏oni´ta tablica upami´tniajàca stulecie TPC. Plano-

wane sà spotkania poÊwi´cone pami´ci zas∏u˝onych
dla miasta osób. Podczas wyborów komitetu organiza-
cyjnego obchodów Aldona Nocna zaprezentowa∏a do-
robek naukowy „ksi´cia na Ciechocinku”, dr. Romana
Ignatowskiego z okazji 200. rocznicy urodzin twórcy
lecznictwa uzdrowiskowego. (tekst by∏ drukowany w
„Zdroju Ciechociƒskim”) Na ∏amach lokalnej prasy
drukowane sà jej teksty poÊwi´cone historii miasta i
ludziom z nim zwiàzanym.

       Red.

Ciechocinek na poczàtku XX wieku sta∏ si´ znaczà-
cym oÊrodkiem ˝ycia kulturalnego w kraju, w du˝ej
mierze dzi´ki ludziom, którzy tu bywali, leczyli si´ lub
pracowali. Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka powsta-
∏o w 1906 r. z inicjatywy prof. dr. Leonarda Lorento-
wicza. Statut zosta∏ zatwierdzony w 1907 r. Jak pisze
Marian Raczyƒski w ksià˝ce „Materia∏y do historii Cie-
chocinka” : Lorentowicz „dzia∏a∏ w poczuciu potrzeby
stworzenia instytucji, która by zjednoczy∏a w sobie
wszystkie rozproszone i dorywcze usi∏owania poje-
dynczych osób, majàce na celu gruntowne zaznajo-
mienie ogó∏u z urzàdzeniami i walorami leczniczymi
zak∏adu zdrojowego oraz okazanie goÊciom udogod-
nieƒ i uprzyjemnieƒ pobytu w zdrojowisku na wzór
istniejàcych stowarzyszeƒ zagranicà.” TPC zrzesza∏o w
swoich szeregach wielu sympatyków uzdrowiska oraz
wszystkich lekarzy, którzy wówczas praktykowali w
Ciechocinku.

Jedno z najstarszych towarzystw w Polsce i najstarsze na Kujawach Towarzystwo Przyjació∏
Ciechocinka przygotowuje si´ do wielkiego jubileuszu. W przysz∏ym roku b´dzie obchodzi∏o 100-
lecie istnienia.
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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
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sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego
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