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Tadeusz Mazowiecki
w Ciechocinku

- Czy zdarza∏o si´ udzielaç Panu wywiadów, któ-
rych tematem nie by∏a polityka?

- Rzadko, ale udziela∏em. Tym razem jestem na urlo-
pie, wi´c pozwoli Pani, ˝e nie b´d´ za du˝o mówi∏
o polityce. (Êmiech)

- Zatem mo˝na nazwaç Pana kuracjuszem?
- Tak, zgadza si´. W 22 Wojskowym Szpitalu Uzdro-

wiskowo-Rehabilitacyjnym korzystam z ró˝nego ro-
dzaju zabiegów, na których sp´dzam ponad dwie go-
dziny dziennie.

- Jak ocenia Pan baz´ zabiegowà 22 Wojskowego
Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego?

- Szpital robi bardzo dobre wra˝enie jeÊli chodzi
o funkcjonowanie bazy zabiegowej. Wszystko dzia∏a
tam jak w zegarku. PodkreÊliç musz´ dobrà opiek´
lekarskà i piel´gniarskà.

- A czemu to w∏aÊnie Ciechocinek wybra∏ Pan
na miejsce swego wypoczynku?

- Mia∏em skierowanie w∏aÊnie do Ciechocinka, a po-

za tym namówiono mnie na wyjazd w∏aÊnie tutaj w Kan-
celarii Prezydenta, podkreÊlajàc, ˝e b´d´ móg∏ miesz-
kaç w Dworku Prezydenta. W ubieg∏ym roku przeby-
wa∏em w Na∏´czowie, wi´c mam pewnà skal´ porów-
nawczà. Ciechocinek wypada w niej bardzo pozytyw-
nie.

- Mi∏o to s∏yszeç. Rozumiem zatem, ˝e podczas swe-
go pobytu, mia∏ Pan okazj´ pozwiedzaç?

- Wraz ze mnà w Dworku Prezydenta przebywa by-
∏y ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, z którym
bardzo du˝o spacerujemy. OczywiÊcie zwiedzaliÊmy
t´˝nie i warzelni´ soli. Bardzo serdecznie przyj´to nas
w cerkwi. Poza tym zwiedzaliÊmy najbli˝sze okolice.
ByliÊmy w Nieszawie, gdzie ponownie wybieramy si´
na koncert organowy. Szkoda tylko, ˝e tak pi´knie po-
∏o˝one miasto robi bardzo z∏e wra˝enie - jest opusto-
sza∏e, nie ma ˝adnego lokalu, nie czuje si´ r´ki gospo-
darza. A miasto a˝ prosi si´, by pojawi∏a si´ tam jakaÊ
inicjatywa i energia. Planujemy jeszcze odwiedziç  Ra-
cià˝ek.

- Podczas swego pobytu uczestniczy∏ Pan tak˝e
w kilku wydarzeniach kulturalnych w naszym mieÊ-
cie. Jak je pan ocenia?

- By∏em mi´dzy innymi na XVII Festiwalu Piosenki
i Kultury Romów, który musz´ przyznaç, robi dziwne
wra˝enie. Wybierajàc si´ na t´ imprez´, mia∏em nadzie-
j´, ̋ e w jakiÊ sposób wprowadza ona w kultur´ romskà.
Tymczasem wys∏ucha∏em i obejrza∏em typowy koncert
popularnej muzyki wspó∏czesnej. Specyfiki kultury
romskiej, poza tym ˝e wi´kszoÊç artystów by∏a pocho-
dzenia romskiego, nie dostrzeg∏em. Uczestniczy∏em
tak˝e w koncercie galowym Festiwalu Piosenki M∏o-
dzie˝y Niepe∏nosprawnych, co by∏o niezwykle wzru-
szajàcym prze˝yciem. Wzruszajàcym, bo m∏odzi ludzie
podczas swoich wyst´pów pokonujà barier´ niepe∏-
nosprawnoÊci. Ich prezentacje by∏y na bardzo wysokim
poziomie. A poza tym widaç by∏o, ˝e jury ocenia∏o
Êpiew, wykonanie, a nie kierowa∏o si´ wspó∏czuciem
dla niepe∏nosprawnoÊci.

- Czyli troch´ uda∏o  si´ Panu zobaczyç. Podczas
tych spacerów, imprez kulturalnych mia∏am okazj´
zobaczyç, jak bardzo jest Pan rozpoznawalny wÊród
mieszkaƒców i goÊci Ciechocinka. Czy taka rozpozna-
walnoÊç nie jest dla Pana m´czàca?

- RzeczywiÊcie ludzie cz´sto mnie pozdrawiajà. Ode-
bra∏em bardzo wiele pozytywnych gestów. Jest to
dla mnie niezwykle przyjemne.

- Od 2010 roku jest Pan Doradcà Prezydenta

Od 16 lipca do 16 sierpnia 2013 r. w Ciechocinku przebywa∏ Tadeusz Mazowiecki - polityk i publi-
cysta, ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczpospolitej, od 2010 r. Doradca Prezydenta
RP do spraw polityki krajowej i mi´dzynarodowej. W altanie Dworku Prezydenta RP, gdzie zatrzyma∏
si´ Tadeusz Mazowiecki, rozmawialiÊmy o jego pobycie w uzdrowisku.

Jednà z osób rehabilitujàcych Tadeusza Mazowieckiego by∏ Marian
Gawinecki - kierownik Zak∏adu Przyrodoleczniczego w 22. Wojsko-
wym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku i pre-
zes Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka
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