
S∏u˝ba zdrowia z przymru˝eniem oka

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

fot. K. Kaƒkowski

„Szlachetne zdrowie, nikt si´ nie dowie, jako smakujesz, a˝ si´ zepsujesz” pisa∏ Jan Kochanowski.
A kiedy zdrowie nie dopisuje, cz∏owiekowi pozostaje szpital. Oby tylko nie trafi∏ do placówki ze spek-
taklu „Czy jest na sali lekarz?”!
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Z g∏´bokim smutkiem i ˝alem przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci

Zbigniewa Ostrowskiego
wspania∏ego nauczyciela i wychowawcy,

redaktora naczelnego „Zdroju Ciechociƒskiego”
w latach 1992-1993 oraz 1994-2001.

W osobie Zbyszka straciliÊmy wielkiego humanist´, erudyt´, który ogromnà
wag´ przywiàzywa∏ do s∏owa, który z pasjà tworzy∏ kolejne numery naszego
samorzàdowego periodyku, wymyÊla∏ nowe jego dzia∏y i rubryki. Zapami´tamy
Go jako cz∏owieka dobrego i uczynnego, zag∏´bionego w lekturze, wiodàcego
swoich uczniów przez niezwyk∏e drogi literatury i nauki o j´zyku.

Umar∏ych wiecznoÊç dotàd trwa,
dokàd pami´cià si´ im p∏aci.

Wis∏awa Szymborska

Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz

wraz z pracownikami Urz´du Miejskiego
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2 kwietnia 2014 r. na deskach Teatru Letniego goÊcili aktorzy Teatru Palladium,
którzy zaprezentowali pe∏nà absurdalnych sytuacji komedi´ szpitalnà. Na scenie
ciechociƒskiego teatru mo˝na by∏o zobaczyç: Dariusza Gnatowskiego, Tadeusza
Rossa, Sylwestra Maciejewskiego, Violett´ Arlak, Micha∏a Lesienia oraz Artura Dziur-
mana.

Przedstawienie opowiada histori´ pewnego szpitala, w którym personel oczekuje
przyjazdu komornika, a gdy ten si´ w koƒcu zjawia... zostaje pacjentem feralnej
placówki. Korupcja, badania, na które trzeba czekaç nie miesiàcami, a ca∏ymi la-
tami, brak lekarstw, chorzy le˝àcy na korytarzach czy niekompetentni lekarze
to problemy, które zna ka˝dy pacjent. Opieka medyczna pozostawia wiele do ˝y-
czenia. Zamiast narzekaç, mo˝na si´ z tego Êmiaç, udowodnili to twórcy sztuki
„Czy jest na sali lekarz?”. W komedii nie zabrak∏o tak˝e wàtku mi∏osnego. Sceny
przeplata∏y si´ z wpadajàcymi w ucho piosenkami oraz Êmiesznymi dialogami.

Po obejrzeniu komedii, licznie zgromadzona w Teatrze Letnim publicznoÊç
z pewnoÊcià dosz∏a do wniosku, i˝ „trzeba mieç zdrowie, ˝eby chorowaç”.

   Red.


