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Wszed∏ w sk∏ad redakcji gazety w 1991 roku, wzbo-
gacajàc jej charakter. Poczàtkowo koncentrowa∏ si´
na makietowaniu „Zdroju  Ciechociƒskiego”.  Wios-
nà 1992 roku zosta∏ redaktorem naczelnym, zast´pu-
jàc pierwszego redaktora W∏adys∏awa Szymaƒskiego.
Pismo zdoby∏o swoich czytelników nie tylko w Cie-
chocinku i w okolicy, by∏o czytane równie˝ przez cie-
chocinian, którzy opuÊcili rodzinne miasto i zamiesz-
kali w ró˝nych cz´Êciach Êwiata oraz kuracjuszy. Za rzà-
dów Zbigniewa Ostrowskiego pismo zmodyfikowa∏o
swój kszta∏t. Zmieni∏ si´ format, wzbogaci∏a si´ tema-
tyka. Nadal „Zdrój Ciechociƒski” porusza∏ tematy, któ-
re bulwersowa∏y mieszkaƒców. Warto przypomnieç,
˝e rok póêniej za artyku∏ o planach prywatyzacji  przed-
szkola samorzàdowego mieszczàcego si´ w zabytkowym
Dworku Prezydenta RP ówczesny burmistrz Marian
Kozielecki zwolni∏ Zbigniewa Ostrowskiego z funkcji
redaktora naczelnego, który stanà∏ po stronie rodziców,
a nie w∏adzy, która wydawa∏a kontrowersyjnà decyz-
j´. Powrót na to stanowisko nastàpi∏ w paêdzierniku
1994 roku. Pismo znowu przesz∏o zmiany, powróci-
∏a dawna winieta, porzàdek, a obj´toÊç wzros∏a do 28
stron. Do∏àczana by∏a te˝ wk∏adka, która zawiera∏a
uchwa∏y podj´te na sesjach Rady Miejskiej. „Zdrój Cie-
chociƒski” zyska∏ numer ISSN, a tak˝e zosta∏ afiliowa-
ny przy Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej w Poznaniu.
W tym czasie ukazywa∏y si´ specjalne numery tema-
tyczne, poÊwi´cone Radiu Las Vegas, Sanatorium Che-
mik, Festiwalowi Dzieci i M∏odzie˝y Specjalnej Tros-
ki oraz poznaƒskim Targom Turystycznym Tour Salon.
Niestety, w nast´pnych latach pismo - nie tylko z po-
wodów finansowych, przesta∏o ukazywaç si´ systema-
tycznie. Pracowali w nim amatorzy, spo∏ecznicy, a ci´-
˝ar wielu obowiàzków spada∏ na barki redaktora na-
czelnego, który zaczà∏ mieç problemy zdrowotne.
W 2001 roku tworzenie miesi´cznika przej´∏a piszàca
te s∏owa.

Jaki by∏ „Zdrój Ciechociƒski” kierowany przez mo-
jego poprzednika? Niewàtpliwie by∏ to ciekawy i ˝ywy
miesi´cznik. Zbyszek realizowa∏ takie pomys∏y jak wy-
bory „Ciechocinianina Roku”, plebiscyt na „Ciecho-
ciƒski Produkt Roku”, prezentowanie w rubryce „Âwia-
dectwo Dojrza∏oÊci nr...” absolwentów ciechociƒskiego
„ogólniaka”, których nazwiska wiele znaczà nie tylko
w mieÊcie, ale tak˝e poza jego granicami, wyró˝nia-
nie osiàgni´ç ciechociƒskich uczniów. W oficynie
„Zdroju” propagowa∏ literatur´ zwiàzanà z Ciecho-
cinkiem  i okolicami, przedstawia∏ równie˝  twórczoÊç
artystów zwiàzanych z Kujawami. Publikowa∏ wywia-
dy z ludêmi z pierwszych stron gazet, którzy przyje˝-

d˝ali do uzdrowiska (cykl „Spotkania na deptaku”).
Zamieszcza∏ oryginalnà krzy˝ówk´. I co wa˝ne - dba∏
o poziom j´zyka. Pisane przez niego artyku∏y sà przy-
k∏adem wzorcowej polszczyzny. Z perspektywy lat wi-
daç, ˝e Zbyszek pozostawi∏ na „Zdroju Ciechociƒskim”
niezatarte pi´tno. Oprawione roczniki miesi´cznika
sà do dzisiaj fascynujàcà lekturà.

Zbigniew Ostrowski by∏ niezwykle barwnà posta-
cià. Znakomicie recytowa∏ poezj´. Potrafi∏ wzruszyç
i porwaç s∏owem. Erudyta, wspania∏y rozmówca, ˝y-
czliwy ludziom cz∏owiek. T∏umy zgromadzone na jego
pogrzebie w Racià˝ku sà dowodem na to, jak bardzo
by∏ bliski wielu osobom.

              Aldona Nocna

Po d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie 21 kwietnia zmar∏ Zbigniew Ostrowski, d∏ugoletni nauczyciel liceum
aleksandrowskiego, wychowawca kilku pokoleƒ m∏odzie˝y, znakomity recytator i konferansjer,
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