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Chleb, sól i folklor…

28 oraz 29 czerwca Ciechocinek odwiedzi∏o mnós-
two osób, a park Zdrojowy t´tni∏ ˝yciem. Wystawcy,
którzy prezentowali swe wyroby podczas Festiwalu
Chleba i Soli, kusili wieloÊcià smaków i kolorów.
W powietrzu unosi∏ si´ zapach Êwie˝ych wypieków
serwowanych przez piekarnie i cukiernie z ca∏ej Polski.
OczywiÊcie nie zabrak∏o przysmaków ciechociƒskie-
go Polkornu. Prezentowa∏y si´ sanatoria, wytwórcy
spo˝ywczych produktów regionalnych oraz artyÊci lu-
dowi. Nie oby∏o si´ bez prezentacji, warsztatów i po-
kazów, na przyk∏ad na temat wyboru i kupowania do-
brego chleba czy domowych wypieków. Wielkie zain-
teresowanie wzbudza∏o stoisko z mini t´˝nià, gdzie
mo˝na by∏o poznaç proces produkcyjny tzw. warzonki,
czyli ciechociƒskiej soli. Swojà sól prezentowa∏o tak˝e
Muzeum ˚up Krakowskich Wieliczka.

Z kolei Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka przy
wspó∏pracy z Urz´dem Miasta, Miejskim Centrum Kul-
tury i PUC S.A. w Ciechocinku zorganizowa∏o VII edycj´
Âwi´ta Soli - ¸àczy nas Wis∏a. W Warzelni Soli odbywa-
∏y si´ pokazy: odlewników, wytopów z bràzu i srebra,
wyrobów z gliny, wytwarzania witra˝y ozdobnych, pre-
zentacje miodów kujawskich. Tradycyjnie mo˝na by∏o
wraz z przewodnikiem zwiedziç Warzelni´ oraz mu-
zeum mechanoterapii. Z okazji 182 lat Warzelni Soli
wybijano okolicznoÊciowe monety. Odby∏y si´ równie˝
warsztaty solne dla dzieci i doros∏ych prowadzone
przez artystów plastyków. Organizatorzy przygotowali
tak˝e dla zebranych goÊci woreczki z solà ciechociƒskà
ufundowane przez Paƒstwa OleÊkowskich z Ciechocin-
ka.

Z kolei ju˝ od 27 czerwca trwa∏y zmagania zespo-
∏ów, kapel i solistów, którzy prezentowali swe umie-

j´tnoÊci w ramach 43. Spotkaƒ z Folklorem Kujaw
i Ziemi Dobrzyƒskiej. Jury postanowi∏o nagrodziç tych,
których wyst´py osiàgn´∏y najwy˝szy poziom artysty-
czny zgodny z tradycjà kujawskà, czyli z zachowaniem
regionalnej gwary, wykonaniem muzyki i u˝yciem tra-
dycyjnych instrumentów zgodnych ze zwyczajowoÊcià,
obrz´dowoÊcià, z odpowiednio dobranymi pieÊniami
i poprawnym ich wykonaniem, jak równie˝ tych, któ-
rzy tworzà wspó∏czesne teksty i muzyk´ inspirowanà
folklorem. Artystów nagrodzono w nast´pujàcych ka-
tegoriach:

- teatry obrz´dowe: II miejsce SWOJACY Z Baru-
chowa oraz ÂMI¸OWIÓNKI ze Âmi∏owic, III miejsce
KUJAWY BACHORNE NOWE z Osi´cin,

- zespo∏y Êpiewacze: I miejsce Z¸OTNICZANKI
ze Z∏otnik Kujawskich, II miejsce GNIEWKOWIANIE
z Gniewkowa, III miejsce PAKOÂCIANIE z PakoÊci oraz
RADOJEWICZANIE z Radojewic,

- kapele: I miejsce NA KSEBK¢ z Lubania,
- zespo∏y pieÊni i taƒca: I miejsce KUJAWY z Radzie-

jowa, II miejsce WRZOS z W∏oc∏awka,
- zespo∏y dzieci´ce: II miejsce KUJAWY NADWI-

ÂLA¡SKIE z Lubania, III miejsce zespó∏ KRUSZYNKA
z Kruszyna,

- nagrody indywidualne: Henryk Szymkiewicz z Do-
brego, Halina ¸ukaszewicz z Kowala, Janina Bednarska
z Sompolna, Danuta Kaczmarek z Chocenia,

- nagroda specjalna dla zespo∏ów folklorystycznych
dzia∏ajàcych w Brzeskim Centrum Kultury.

       Red.

Pod koniec czerwca 2014 r. w ciechociƒskim parku Zdrojowym odbywa∏y si´ wydarzenia kulturalne:
43. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej zorganizowane przez Miejskie Centrum Kul-
tury oraz pierwsza edycja Festiwalu Chleba i Soli. Równolegle - w zabytkowej Warzelni Soli trwa∏o
VII Âwi´to Soli - ¸àczy nas Wis∏a.
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