
„DÑB WOLNOÂCI”
W PARKU ZDROJOWYM

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

W tym roku przypada 25 rocznica wyborów w 1989 r. To wówczas Polacy w sposób pokojowy
i demokratyczny, za pomocà karty wyborczej, pokonali komunizm. Dla uczczenia 25 lat wolnoÊci,
w ramach akcji Kancelarii Prezydenta RP oraz Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe,
w ca∏ym kraju stan´∏o prawie 200 „D´bów WolnoÊci”. 9 paêdziernika drzewko posadzono tak˝e
w Ciechocinku, a obok niego stan´∏a tablica pamiàtkowa.
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Wspomniana akcja odwo∏uje si´ wprost do spontanicznego sadzenia „D´bów
Niepodleg∏oÊci” w latach 1918-1928. W tamtych czasach spo∏eczeƒstwo wraz z leÊ-
nikami sadzi∏o w miastach, miasteczkach i wsiach drzewa, g∏ównie d´by - uosobienie
si∏y, d∏ugowiecznoÊci i nieprzemijajàcej pami´ci - jako wymowne Êwiadectwo od-
zyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci.

W paêdziernikowej uroczystoÊci sadzenia drzewa udzia∏ wzi´li: minister Dariusz
M∏otkiewicz - zast´pca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, wiceburmistrz Ciechocinka
Marian Ogrodowski, radni Rady Miejskiej w Ciechocinku z przewodniczàcà Aldonà
Nocnà na czele, reprezentacja Lasów Paƒstwowych, przedstawiciele lokalnych
struktur Policji, Stra˝y Po˝arnej, Êrodowiska kombatantów, Zwiàzku Harcerstwa
RP w Ciechocinku, leÊnicy z NadleÊnictwa Gniewkowo i sàsiadujàcych nadleÊnictw,
prezesi lokalnych Kó∏ ¸owieckich, a tak˝e licznie zebrana m∏odzie˝ i dzieci z cie-
chociƒskich szkó∏, mieszkaƒcy Ciechocinka oraz kuracjusze.

W swym przemówieniu zast´pca burmistrza Marian Ogrodowski podkreÊli∏:
Z wielkà radoÊcià przyjmujemy inicjatyw´ prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Bronis∏awa Komorowskiego sadzenia „D´bu wolnoÊci” na terenie miasta Cie-

chocinka. Dàb symbolizowaç b´dzie odzyskanie suwerennoÊci Rzeczypospolitej,
odzyskanie pe∏nej wolnoÊci obywatelskiej, wolnoÊci s∏owa, sumienia, zgromadzeƒ,
wolnoÊci gospodarczej, jak równie˝ w konsekwencji uzyskania daleko idàcej
autonomii samorzàdów lokalnych. Niezmiernie cieszymy si´, ˝e ten symbol
na sta∏e wpisze si´ w nasze miasto, a poprzez odwiedzajàcych nas kuracjuszy
has∏o wolnoÊci propagowane b´dzie we wszystkich zakàtkach Polski i Êwiata.

Aktu symbolicznego sadzenia d´bu - poprzez dosypanie ziemi do wkopanego
ju˝ drzewka, dokonali: Dariusz M∏otkiewicz z Kancelarii Prezydenta RP, Marian
Ogrodowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych w Toruniu Ja-
nusz Kaczmarek, Stanis∏aw S∏omiƒski - nadleÊniczy NadleÊnictwa Gniewkowo
i pu∏kownik Maciej Maksymowicz - przedstawiciel ciechociƒskich kombatantów.

Artystycznà cz´Êç uroczystoÊci wype∏ni∏y pieÊni patriotyczne w wykonaniu so-
listek z pracowni muzycznej S∏awomira Ma∏eckiego: Dominiki Bibro, Aleksandry
Ejsmont i Darii Trojanowskiej. Swym Êpiewem wokalistki wzruszy∏y publicznoÊç.

Mamy nadziej´, ˝e ciechociƒski dàb b´dzie rós∏ zdrowo i szcz´Êliwie w parku
Zdrojowym. Zach´camy do spacerów w jego okolicy.    

   Red.


