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„Oto jest nasz dzieƒ codzienny,
nasze ma∏e budowanie..."

Uroczyste zebranie poprowadzi∏a Klara Drobnie-
wska, sekretarz TPC. Jednym z goÊci wydarzenia by∏
Jerzy Derenda, wiceprzewodniczàcy Rady Krajowej
Ruchu Stowarzyszeƒ Regionalnych RP. Spotkaniu prze-
wodniczy∏ Marian Gawinecki, prezes TPC, który prze-
kaza∏ informacje o najwa˝niejszych dokonaniach To-
warzystwa w 2014 r. oraz przypomnia∏ ̋ yciorys patrona
ciechociƒskich presti˝owych wyró˝nieƒ.

Statuetk´ „Leonarda” Kapitu∏a Medalu im. Leonar-
da Lorentowicza przyzna∏a Wiktorowi Polakowi. Ja-
ko elektryk zaczà∏ on prac´ w Ciechocinku w 1952 r.,
od 1964 r. prowadzi∏ w∏asny zak∏ad. Aktywnie przy-
czynia∏ si´ do instalowania lamp ulicznych Ciechocin-
ka. Jego zas∏ugà jest tak˝e oÊwietlenie wielu obiektów
i ciekawych miejsc Ciechocinka: m.in. t´˝ni, parków
T´˝niowego i Sosnowego, wielu zak∏adów pracy, ban-
ku, alei, koÊcio∏a, instalowanie nieodp∏atnie iluminacji
Ciechocinka w okresie Bo˝ego Narodzenia. Jest d∏ugo-
letnim cz∏onkiem TPC, wspiera je tak˝e finansowo.

A oto laureaci Medalu im. Leonarda Lorentowicza:
- Lotfi Mansour - studia medyczne ukoƒczy∏ w Ki-

jowie, dyplom lekarza nostryfikowa∏ w Tunezji, we
Francji i Polsce. Po studiach w 2002 r. wraz z ˝onà,
pochodzàcà z Ciechocinka, podjà∏ prac´ w Szpitalu
Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim na oddziale
chirurgicznym. Od 2004 r. jest w∏aÊcicielem przychod-
ni rodzinnych  w Aleksandrowie Kujawskim i Ciecho-
cinku. Jako inwestor da∏ miejsca pracy dla wielu mie-

szkaƒców uzdrowiska i powiatu. Wielkim sukcesem
jest to, ˝e placówki te Êwiadczà ca∏odobowà, w tym
nocnà i Êwiàtecznà opiek´ medycznà dla Ciechocin-
ka i ca∏ego powiatu.

- Leszek Promiƒski - jako w∏aÊciciel Firmy Handlo-
wo - Us∏ugowej PLH-Audio realizuje akustycznie nie-
mal˝e wszystkie imprezy kulturalne i uroczystoÊci paƒ-
stwowe organizowane na terenie Ciechocinka. Od wielu
lat imprezy organizowane przez TPC traktuje prio-
rytetowo; najcz´Êciej za ich nag∏oÊnienie nie pobierajàc
pieni´dzy. Ostatnio nag∏oÊni∏ nieodp∏atnie  uroczystoÊç
ods∏oni´cia tablicy poÊwi´conej Zbigniewowi Skor-
widerowi. -

- Wanda Rosiƒska - wieloletni cz∏onek TPC, do-
kumentalistka jego wszelkich wydarzeƒ, wspó∏orga-
nizatorka wystaw poÊwi´conych Ciechocinkowi, mi´dzy
innym przy warzelni soli podczas Âwi´ta Soli, w Galerii
„Pod Dachem Nieba” i w Bibliotece Miejskiej w Ciecho-
cinku. Jest laureatkà powiatowych konkursów fotogra-
ficznych pod tytu∏em „Mój region”. Jest aktywnà dzia-
∏aczkà Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku -
wszelkie imprezy dokumentuje fotografiami.

- Andrzej Waldowski - jest w∏aÊcicielem kilku za-
k∏adów pracy w Ciechocinku, dajàc zatrudnienie sze-
rokiej rzeszy ludzi. Bardzo ˝yczliwy dla TPC, progi
jego hotelu „Austeria” sà zawsze goÊcinne dla spotkaƒ
towarzystwa bez pobierania gratyfikacji za korzystanie
z obiektu. Andrzej Waldowski wyró˝niony zosta∏ Sta-
tuetkà „Leonarda”.

Wyró˝nienia dla TPC: Medal im. Aleksandra Patko-
wskiego - od RSR RP - za zas∏ugi dla idei regionalizmu
i dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- za zas∏ugi w upowszechnianiu Kultury. Wyró˝nienia
dla cz∏onków TPC: Marian Gawinecki - Odznaka
honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej, dr n. med. Zdzis∏aw
Zieliƒski, prof. Szymon Kubiak - Medal im. Aleksandra
Patkowskiego - za zas∏ugi dla idei regionalizmu.
Dyplomy Przewodniczàcego Rady Krajowej RSR RP -
za szczególne zas∏ugi w s∏u˝bie spo∏ecznej dla dobra
swojej „ma∏ej ojczyzny” otrzymali: El˝bieta Pietrzy-
kowska, Jadwiga Kokotowska, Klara Drobniewska,
Zdzis∏awa Zab∏ocka, Zofia Raczy∏∏o, Wanda Wa-
sicka, Jerzy Sobierajski i Jerzy Stawiszyƒski.

UroczystoÊç zakoƒczy∏ koncert w wykonaniu pod-
opiecznych S∏awomira Ma∏eckiego. Wystàpili: Ola Ej-
smont, Dominika Bibro, Micha∏ Ma∏ecki, Daria Troja-
nowska, Paula Raszka i Sarah Rygielski.

      Tekst i fot. Wanda Wasicka

6 listopada br. w ciechociƒskim hotelu „Austeria” odby∏a si´ doroczna uroczystoÊç Towarzystwa
Przyjació∏ Ciechocinka uhonorowania Statuetkà „Leonarda” i Medalem im. Leonarda Lorentowicza
osób zas∏u˝onych dla uzdrowiska i TPC.
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