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ÂWI¢TO SOLI

W tym roku Âwi´to Soli organizowane przez Towa-
rzystwo Przyjació∏ Ciechocinka, Przedsi´biorstwo Uz-
drowisko Ciechocinek S.A. oraz Burmistrza Ciechocinka
mia∏o dwudniowy przebieg.

24 maja br. w Galerii „Pod Dachem Nieba” nastàpi∏o
otwarcie ogólnopolskiej wystawy fotograficznej pod
tytu∏em „¸àczy nas Wis∏a - od Kazimierza do Ciecho-
cinka”. Licznie zebrani goÊcie przywitani zostali przez
kuratora galerii - El˝biet´ Pietrzykowskà oraz Mariana
Gawineckiego - kierownika Zak∏adu Przyrodolecznicze-
go w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilita-
cyjnym w Ciechocinku, prezesa TPC. Zaprezentowa-
ne zosta∏y mi´dzy innymi prace Ma∏gorzaty Bojarskiej,
z wykszta∏cenia socjolo˝ki, z pasji fotografki, której
zdj´cia opowiadajà o niezwyk∏ych miejscach Kazimie-
rza Dolnego. Kolejnà artystkà, której prace mo˝na
podziwiaç w Galerii „Pod Dachem Nieba” jest Nina

Wolf, której mi∏oÊcià jest Warszawa. Jej „Âwietlne obra-
zy” to cykl zdj´ç pokazów, jakie odbywajà si´ w sobot-
nie letnie wieczory w Multimedialnym Parku Fontann
u podnó˝a Skarpy Warszawskiej. Obejrzeç mo˝na tak˝e
prace Wandy Ma∏kowskiej - z zawodu prawniczki, z za-
mi∏owania malarki i fotografki, która na swych foto-
gramach uwieczni∏a kilka styczniowych dni mroênej
zimy 2006 roku w P∏ocku. Z kolei pi´kno Wis∏y w∏oc∏a-
wskiej ukaza∏ Jaros∏aw Czerwiƒski - z wykszta∏cenia
dziennikarz, który zawodowo zajmuje si´ fotografià
ju˝ od 15 lat. Nieszawskà Wis∏´ zaprezentowa∏a Wanda
Wasicka - poetka, fotografka zakochana w swoim ro-
dzinnym mieÊcie. Na wystawie znalaz∏y si´ tak˝e zdj´cia
ciechociƒskich artystów: Wandy Rosiƒskiej, dla której
„fotografowanie Êwiata jest sposobem na sp´dzanie
wolnego czasu oraz na dokumentowanie zdarzeƒ, któ-
rych jest Êwiadkiem” oraz Krzysztofa Dru˝yƒskiego -

Jak wytwarza si´ sól spo˝ywczà? Otó˝ zat´˝onà na t´˝niach solank´ ogrzewa si´ w tzw. panwiach. Podczas
warzenia z solanki wytràcajà si´ kryszta∏ki soli. Do produkcji u˝ywane sà narz´dzia zwane kasiorem lub gracà.
Sól wybiera si´ na drewniany parownik i uk∏ada w pryzmy. Po odparowaniu przewozi si´ jà wagonikami
do magazynu. Podczas warzenia otrzymuje si´ tak˝e ciechociƒski szlam i ∏ug, posiadajàce w∏aÊciwoÊci lecznicze.
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