
NOWOROCZNE WSPOMNIENIA

KilkanaÊcie lat sp´dzonych za granicà mogà z
pewnoÊcià wp∏ynàç na zmian´ upodobaƒ, oczekiwaƒ
i obyczajów, inne nowe zajmujà miejsce starych. Dlate-
go lecàc na Âwi´ta i Sylwestra do Polski zastanawia-
∏em si´, a wr´cz ju˝ prawie by∏em pewien, ˝e podjà-
∏em mojà decyzj´ zbyt pochopnie ulegajàc zaprosze-
niu mego ojca Edwarda na szampaƒskà zabaw´ do
Ciechocinka, bo przecie˝ ja ju˝ „tam” wcale nie pasu-
j´.

Pierwsze wra˝enie Ciechocinka by∏o bardzo po-
zytywne, wsz´dzie czyÊciutko, wiele drzew, szerokie
deptaki, parki, skwerki, ∏aweczki, a to powietrze...
da∏o si´ czuç zdrowie w nozdrzach, hm mmm praw-
dziwe uzdrowisko, a przynajmniej tak jak to sobie
wyobra˝a∏em. Potem nast´pne mi∏e zaskoczenie, „Dom
Zdrojowy” przy ul. LeÊnej 3, nowoczesny, zadbany, w
nim przemi∏y pokoik z widokiem na park, o jeny, za-
cz´∏o mi si´ na serio podobaç. No, jak to tak, ca∏kiem
niezgodnie z obrazem Polski stworzonym przez ame-
rykaƒskie media, ˝e bieda i smutek, ˝e si´ rozsypuje,
i ˝e nie ma na nic pieni´dzy...

Pierwszy dzieƒ 30 grudnia, by∏ uwieƒczony kola-
cjà i wieczorkiem zapoznawczym - „rozpoznawczym”,
z taƒcami. Ja rozpozna∏em, ˝e karmià tu bardzo do-
brze i wcale nie szpitalnie i ˝e Polacy umiejà si´ bawiç
wyÊmienicie.

Wieczór sylwestrowy przeszed∏ wszelkie moje
wyobra˝enia i oczekiwania, ale po kolei. Jak przysta∏o
na dystyngowany Bal Sylwestrowy, zacz´liÊmy
polonezem, i to nie pospolitym, ale z samego „Pana
Tadeusza”. Honor pierwszej pary czyni∏ Prezes PUC
Pan Stefan Smulski wraz z ma∏o˝onkà, uczestniczy∏o
ponad 200 par i by∏o kapitalnie, bo uroczyÊcie i z pom-
pà, wspania∏e dekoracje, tysiàce baloników i obszer-
na przestrzeƒ do taƒca. Za cz´Êç muzycznà odpowie-
dzialna by∏a profesjonalna grupa „Sekret” pod
kierownictwem Pana Paw∏a Soboty. Grupa muzyczna
gra∏a tak Êwietnie, ˝e wielu si´ zastanawia∏o czy aby
przypadkiem nie grajà z playbacku, w koƒcu stwierdzi-
li, ̋ e nie, bo sà jednak lepsi ni˝ te orygina∏y odtwarzane
z lat 80. i 90. Grano muzyk´ dla ka˝dego gustu: disco
polo, latino, klasyczne, Êwiatowe przeboje, cygaƒskie,
ukraiƒskie, a nawet przyÊpiewki ludowe, a grali tak,
˝e nawet ci z „dwiema lewymi nogami” taƒczyli, bo
nikt nie móg∏ usiedzieç.

S∏owem tak by∏o sympatycznie i weso∏o, ˝e o ma-
∏o nie przegapiliÊmy pó∏nocy, ale wodzirej, Pan Kie-
rownik Krzysztof S´drowicz, czuwa∏ nad wszystkim,
od poczàtku do koƒca. Ostrym gwizdkiem zostaliÊmy
przywo∏ani do sto∏ów do szampana i do ˝yczeƒ, i do
najbli˝szych, i do kolejnej znowu atrakcji sztucznych
ogni. By∏o tak super, ˝e niektórzy nie baczàc na mróz
wyszli na zewnàtrz, by podziwiaç te przeÊwietne poka-
zy. Taƒce, hulanki, zabawa, Êpiewy, wyborowe jad∏o
a˝ do bia∏ego rana. Wyrazom uznania dla obs∏ugi nie
ma koƒca, grupa pod kierownictwem pani Joli przecho-
dzi∏a samych siebie, tak mili, pe∏ni uÊmiechu wynosi-

li, przynosili, zmieniali, bez koƒca, och, kto to móg∏
te wszystkie ∏akocie pomieÊciç?

Dzieƒ Noworoczny - po obiado-kolacji zabawy
kontynuacja - Bal Przebieraƒców. Tu dopiero by∏o na
co patrzeç i z czego si´ poÊmiaç, ci którzy wczoraj by-
li dystyngowani w smokingach i eleganckich d∏ugich
sukniach, dziÊ byli przebrani w naró˝niejsze wyszuka-
ne i Êmieszne stroje, nie zabrak∏o jaskiniowców, klau-
nów, by∏ i ksiàdz z zakonnicà, który na poczekaniu
b∏ogos∏awi∏ i rozgrzesza∏, rodzina faraonów, szejko-
wie Arabscy, wampiry, szalone piel´gniarki, by wymie-
niç najciekawsze. Konkursy, jak np. wybór Miss i Mis-
ter Balu, najlepszego Êpiewaka, czy loteria fantowa,
uÊwietni∏y kolejny dzieƒ zabawy.

Och, ˝eby to by∏ ca∏y rok taki jak ten pierwszy dzieƒ
noworoczny...

Pakiet noworoczny pokrywa∏ nie tylko noclegi z
wy˝ywieniem i bale, ale tak˝e zabiegi dla tych, którzy
chcieli si´ troch´ pomoczyç w soli. Ja z rodzinà by-
liÊmy zaproszeni do pobliskiej Jaskini Solnej, gdzie
mieliÊmy szans´ pooddychaç solnym ozonowanym
powietrzem, wra˝enie i uczucie niesamowite, po
dwóch seansach czuliÊmy du˝à popraw´ samopoczu-
cia i zdrowia.

Niestety, wszystko co dobre, szybko si´ koƒczy,
trzeciego dnia turnus si´ koƒczy∏. Wyje˝d˝ajàc mia-
∏em du˝o wi´cej baga˝u, by∏y to niesamowite wra˝e-
nia z przemile sp´dzonego czasu, w sympatycznej
atmosferze i w kulturalnym towarzystwie. Siedzàc ju˝
w samolocie czu∏em si´ szcz´Êliwy i zadowolony, wca-
le nie zm´czony, Êmia∏em si´ sam do siebie, myÊlàc
czy to ktoÊ w Kanadzie uwierzy mi, ˝e hula∏em na
Sylwestra przez dwa dni a˝ do bia∏ego rana... i po co
mi nad´te Floryda czy Bahama tak okrzyczane, Ciecho-
cinek wystarczy za wszystko. Och, stara to prawda:
Swego nie znacie, cudze chwalicie... Postanowi∏em,
˝e wracam za rok w liczebniejszym towarzystwie, a co,
chc´ si´ pochwaliç Ciechocinkiem. K∏aniam si´ i
dzi´kuj´ wszystkim organizatorom i uczestnikom, to
by∏ Sylwester jakich ma∏o!

Z wyrazami szacunku, Dr Andrzej Wnorowski,
Montreal, Kanada.
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