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Zygmunt Dmochowski (1931-2013)
W rocznic´ Êmierci poety

14 stycznia min´∏a pierwsza rocznica Êmierci Zy-
gmunta Dmochowskiego, poety zwiàzanego z Ciecho-
cinkiem. Rodzinne miasto  jak i Kujawy, cz´sto poja-
wia∏y si´ jako temat Jego twórczoÊci. Pisa∏ wiersze,
w których wraca∏ do rodzinnych stron. Akcja powieÊci
„P∏onàca sól” rozgrywa si´ w Ciechocinku w czasach
powstania listopadowego. Jej fragmenty by∏y drukowa-
ne na ∏amach „Zdroju Ciechociƒskiego”. Zbigniew
Ostrowski napisa∏: „Dmochowski nie kryje, i˝ jest „ca-
∏y kujawski” i ˝e taki pozostanie „w sól t´˝ni wsàczo-
ny”. Jak wa˝ny by∏ dla poety jego „kraj lat dziecinnych”,
niech Êwiadczà s∏owa z wiersza „By∏em z poezjà”:

By∏em z poezjà na Kujawach -
Jak z Panem Bogiem po kol´dzie.
Stàd kiedyÊ do mnie p rzysz∏o szcz´Êcie,
Tu dusz´ mà potarga∏ p∏omieƒ
I w ˝agiew zwinà∏ - w wieczny ˝ar.
Ch´tnie przyje˝d˝a∏ w rodzinne strony, odwiedza∏

przyjació∏ i rodzin´. Zawsze by∏ zainteresowany tym,
co dzieje si´ w Jego ukochanym Ciechocinku, jak zmie-
nia si´ uzdrowisko. Zawsze by∏ g∏odny wieÊci z Kujaw,
korespondowa∏ ze znajomymi, dzielàc si´ swoimi no-
wymi tekstami. Wiele swoich wierszy dedykowa∏ bliskim

sobie osobom. Cz´Êç z nich drukowaliÊmy rok temu.
W tym numerze zamieszczamy kolejny.

Aldona Nocna

NOWY ROK TO NOWA NADZIEJA...
Prawie miesiàc temu po˝egnaliÊmy stary rok.
Wraz z nim powinniÊmy po˝egnaç wszystko to,

co nas spotka∏o... Tego ju˝ nie ma, dlatego nie zaprzà-
tajmy sobie g∏owy czymÊ, co jest ju˝ za nami. Zamiast
tego zastanówmy si´, jak o˝ywiç w sobie wiar´, mi∏oÊç
i nadziej´ na lepsze jutro... Otrzymujemy jakby „nowà
kartk´ ˝ycia” i to od nas zale˝y, jak jà b´dziemy pisaç
przez kolejny rok... Wi´c do dzie∏a!

Oto nowa kartka ˝ycia... CzyÊciutka, ale nie bójmy

si´ zaczàç na niej pisaç nowy scenariusz, wprowadziç
nowy wàtek… Spójrzmy na nasze ˝ycie nieco inaczej.
Spójrzmy na nie bardziej optymistycznie. Dok∏adnie
patrzmy na wszystko, czego b´dziemy doÊwiadczaç
i z ka˝dego wydarzenia starajmy si´ wynieÊç màdrà
nauk´ dla siebie. Takà nauk´, która pozwoli nam g∏´-
biej prze˝ywaç nasze ˝ycie.

I pami´tajmy, ˝e nowy rok to nowa nadzieja...
Marta Gabrysiak

MIESZKA¡CY PISZÑMIESZKA¡CY PISZÑ

Zygmunt Dmochowski urodzi∏ si´ w 1931 r. w Ciechocinku. Pochodzi∏ z zasiedzia∏e-
go kujawskiego rodu - jego naddziad by∏ pierwszym wójtem w dziejach Ciechocinka.
Po ukoƒczeniu ciechociƒskiego Liceum Ogólnokszta∏càcego im. S. Staszica studiowa∏
polonistyk´ na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa∏ jako nauczyciel licealny, wizytator
i kierownik zak∏adu szkoleniowego. Zwiàzany tak˝e z Radziejowem i Opolem. Debiutowa∏
w 1952 r. w gazecie studenckiej. Autor kilkudziesi´ciu zbiorów poezji i poematów oraz
powieÊci „P∏onàca sól”. Na wydanie czeka „CzyÊciec mojego nieba”. Oprócz pisania
zajmowa∏ si´ równie˝ rzeêbà. Twórca wielokrotnie nagradzany, m. in. medalem „Zas∏u-
˝ony dla Kultury Polskiej”. Za swoje zas∏ugi dla uzdrowiska zosta∏ wyró˝niony Medalem
Stanis∏awa Staszica i Medalem prof. Leonarda Lorentowicza. By∏ z tych odznaczeƒ bar-
dzo dumny. Spoczywa w Alei Zas∏u˝onych opolskiego cmentarza.

Zygmunt Dmochowski

Na Starym Ciechocinku
    Aldonie Nocnej

Kr´pe by∏y wierzby za du˝ym rowem
Szmaragdem ˝yznym sz∏y ku olchom
Taƒczàcym z sitami w torfach.

S∏oƒce ∏apczywym ˝arem ˝´∏o przestrzeƒ
Kobierce trzcin i trzmieliny
W bagnie grà˝y∏y si´ grà˝ele.

Nar´cza blasków, nisze cieni,
Galerie splotów - barok, gotyk,
B∏yski skaczàce, szept liÊcieni.

Pi´kny by∏ pejza˝ za du˝ym rowem
Na skraju rozproszonego czasu.
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