
- Cz∏owiek niezwyk∏y, cz∏owiek wielkiego serca,
spo∏ecznik, bez reszty oddany ludziom - przypomnia∏a
Klara Drobniewska, sekretarz TPC, która poprowadzi∏a
uroczystoÊç. Na skwerze przy ciechociƒskim Liceum
Ogólnokszta∏càcym zgromadzeni licznie mieszkaƒcy,
w tym m∏odzie˝, goÊcie oraz rodzina bohatera wyda-
rzenia, najpierw wys∏uchali hymnu zaÊpiewanego przez
uczennice Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olim-
pijczyków.

- Spotykamy si´ w tym miejscu, aby oddaç mu
ho∏d, by podkreÊliç, ˝e „nie umiera ten, kto trwa
w pami´ci ˝ywych”. Zbigniew Skorwider wcià˝ ˝yje
w naszej wdzi´cznej pami´ci. Towarzystwo Przyja-
ció∏ Ciechocinka, z prezesem Marianem Gawinec-
kim na czele, kilka lat czyni∏o starania, aby pami´ç
o p. Skorwiderze otrzyma∏a tak˝e wymiar material-
ny: stàd inicjatywa ufundowania na jego czeÊç obe-
lisku oraz nadania jego imienia skwerowi, na którym
stanà∏ kamieƒ - podkreÊli∏a K. Drobniewska. Sekretarz
TPC przywo∏a∏a tak˝e s∏owa wiersza Wis∏awy Szymbors-
kiej „Gaw´da o mi∏oÊci ziemi ojczystej”; podkreÊlajàc,
i˝ Honorowy Obywatel dwóch miast: ˚nina i Ciecho-
cinka doskonale wiedzia∏, ˝e „bez tej mi∏oÊci mo˝na
˝yç”, „ale nie mo˝na owocowaç”. - Swoim pracowitym
˝yciem, spo∏ecznikowskà pasjà dowiód∏, ˝e mi∏oÊç
do ojczyzny nadawa∏a sens jego poczynaniom - za-
znaczy∏a K. Drobniewska.

Marian Gawinecki, prezes TPC przypomnia∏ doko-
nania bohatera uroczystoÊci. Uhonorowany w Ciecho-
cinku by∏ najpierw przewodniczàcym Miejskiej Rady
Narodowej, a póêniej naczelnikiem. Nazywany by∏
„merem z duszà urbanisty”. Swojà prac´ na stanowis-

ku przewodniczàcego rozpoczà∏ od uporzàdkowania
spraw urbanistycznych uzdrowiska. Urodzi∏ si´ w Poz-
naniu 1 grudnia 1927 r. w rodzinie drukarzy. Jego 80.
urodziny Êwi´towa∏o Towarzystwo Przyjació∏ Ciecho-
cinka wspólnie z w∏odarzami miasta 1 grudnia 2007 r.
M. Gawinecki podzi´kowa∏ wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili si´ do powstania dzie∏a
pami´ci, w tym, m.in.: Leszkowi Dzier˝ewiczowi - bur-
mistrzowi Ciechocinka za trafne wskazanie miejsca
i wsparcie logistyczne, Radzie Miasta z jej przewodni-
czàcà Aldonà Nocnà za podj´cie uchwa∏y o nazwaniu
placu skwerem Zbigniewa Skorwidera. M. Gawinecki
na zakoƒczenie swojego wystàpienia przypomnia∏ ulu-
bione motto Zbigniewa Skorwidera autorstwa Alberta
Schweitzera: „To, co zrobi∏eÊ dla siebie przeminie
bezpowrotnie/co zrobisz dla innych, pozostanie
wiecznie...”.

Przed ods∏oni´ciem obelisku g∏os zabrali tak˝e inni
uczestnicy wydarzenia. - Nie chce si´ wierzyç, ˝e tego
wszystkiego, o czym s∏yszeliÊmy, dokona∏ jeden cz∏o-
wiek, taki ma∏y, skromny, a jednak wielki, bo nas
tutaj zgromadzi∏ i dokona∏ takich rzeczy, o których
my b´dziemy pami´taç bardzo d∏ugo. - przypomnia∏
Stefan Czarnecki, prezes ˚niƒskiego Towarzystwa Kul-
tury, który reprezentowa∏ najwy˝sze w∏adze swojego
miasta. - Gdyby takich ludzi by∏o wi´cej, jak cz∏owiek,
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Szcz´Êliwe miasto,
które ma zacnego obywatela

26 wrzeÊnia 2014 r. w Ciechocinku odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej
poÊwi´conej Zbigniewowi Skorwiderowi (1927-2008), Honorowemu Obywatelowi Ciechocinka oraz
˚nina. Do wydarzenia dosz∏o z inicjatywy i staraniem Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka. Z. Skorwider
niegdyÊ przewodzi∏ TPC i by∏ jego honorowym prezesem.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

fot. W. Rosiƒska




