
Co s∏ychaç w Saloniku Literackim?
W Saloniku Literackim, jak w ka˝dy piàtek, mo˝na dowiedzieç si´ wiele na temat literatury, jak

i historii Ciechocinka. Odbywajà si´ tu spotkania z ciekawymi ludêmi, warsztaty literackie, dyskusje
o filmach i ksià˝kach.
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Londyn w obiektywie
18 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Janusza ˚ernickiego w Ciechocinku mia∏o miejsce

otwarcie wystawy Agnieszki Wasickiej pt. „Londyn w obiektywie”. Ekspozycj´ uzupe∏ni∏y fotografie
Wandy Wasickiej.
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12 czerwca, zainspirowani wyk∏adem mgr Aldony
Nocnej ,,Per∏y Architektury Ciechocinka”, uczestnicy
Saloniku Literackiego podj´li ten temat, rozbudowujàc
go o swoje wspomnienia i spostrze˝enia. Porównywa-
no obiekty, które powsta∏y ponad 100 lat temu i prze-
trwa∏y do dziÊ, takie jak t´˝nie wzniesione w latach
dwudziestych XIX wieku, warzelni´ soli, galeri´ spa-
cerowà z pijalnià wód czy muszl´ koncertowà w parku
Zdrojowym wzniesionà w 1909 r. w stylu zakopiaƒskim
- ciekawostkà jest, ˝e wszystkie jej elementy architekto-
niczne sà ponumerowane, a odkryto ten fakt w czasie
remontu, co u∏atwi∏o prace restauratorskie. Z nostal-
già wspomniano budynki, które ju˝ nie istniejà - kom-
pleks basenowy Cieplice z wodami termalnymi czy

Hotel Müllera, który sp∏onà∏ w 2008 r. Prowadzàca
spotkanie Klara Drobniewska , opowiedzia∏a o swoim
ponad stuletnim domu, o jego historii i kolejnych lo-
katorach - us∏yszeliÊmy m.in. o tym, ˝e w czasie wojny
cz´Êç zaj´tà obecnie przez zak∏ad fryzjerski zamiesz-
kiwa∏a siostra zakonna i jeden z pokoi pe∏ni∏ funkcj´
kaplicy, w której odprawiano msze Êw. Bardzo ciekawe
by∏y te˝ opowieÊci o zmianach nazw ulic i placów.
Przyk∏adem mo˝e byç ulica D´bowa, przemianowana
na Pi∏sudskiego, potem na Âwierczewskiego, a obecnie
Raczyƒskich. Na koƒcu przypomniano znane ciechociƒ-
skie postacie, takie jak ,,Dama” ze Zdrojowej z lat 70-
tych ubieg∏ego stulecia, ,,Kolesia i Mymka” czy ,,Bolesz-
ka z siekierà” na bia∏ych domach.

Agnieszka Wasicka od 2006 roku mieszka w stolicy
Wielkiej Brytanii. Z wykszta∏cenia jest filologiem an-
gielskim. Studiowa∏a równie˝ na University of Westmin-
ster w Londynie. W Wielkiej Brytanii dzieli los polskich
emigrantów. Je˝eli chodzi o fotografi´, kontynuuje
ona tradycje rodzinne. Pradziadek ze strony jej ojca,
w okresie mi´dzywojennym, by∏ fotografem lotniczym
w Toruniu. Fotografià zajmowa∏ si´ tak˝e dziadek.

Wanda Wasicka do tej pory Londyn odwiedzi∏a tyl-
ko raz. Jej zdj´cia sà uzupe∏nieniem ekspozycji córki.
Kojarzona jest przede wszystkim z dzia∏alnoÊcià dzien-
nikarskà, w tym radiowà, równie˝ spo∏ecznà. Jest rów-
nie˝ animatorem kultury, poetkà, inicjatorka i organiza-
torem wielu znaczàcych wydarzeƒ kulturalnych, lau-

reatkà Nagrody Starosty Aleksandrowskiego, tak˝e
ogólnopolskich konkursów literackich oraz fotograficz-
nego. Od wielu lat wspó∏kreuje pozytywny wizerunek
swojego rodzinnego miasta, tak˝e regionu.

Dwie nieszawianki - córka i matka, zafascynowane
sà utrwalaniem otaczajàcego je Êwiata, zarówno w wy-
miarze architektury, wydarzeƒ, krajobrazu, jak i zjawisk
przyrody. Na wystawie zaprezentowa∏y swoje zdj´cia
pokazujàce Londyn, zarówno historyczny, jak i wspó∏-
czesny. I to nie tylko ten widziany w ciàgu dnia, ale
tak˝e po zapadni´ciu zmierzchu lub o Êwicie, kiedy
stolica Wielkiej Brytanii budzi si´ ze snu w Êwietle
wschodzàcego s∏oƒca. Oglàdajàc zdj´cia Agnieszki
i Wandy Wasickich, mo˝emy tak˝e zachwyciç si´ mors-
kim krajobrazem i przejrzeç w kropli rosy. Jak podkre-
Êli∏y autorki ekspozycji: Fotografowanie  jest pragnie-
niem zatrzymania pewnej rzeczywistoÊci, w której
si´ znajdujemy, krócej lub d∏u˝ej, tak˝e tego, co nas
zachwyca. Dzi´ki mo˝liwoÊciom, jakie daje fotografia,
naszym postrzeganiem Êwiata, jego odbiorem,
mo˝emy podzieliç si´ z innymi, równie otwartymi
i wra˝liwymi na jego pi´kno.

Na otwarciu wystawy pojawi∏o si´ wielu mi∏oÊników
fotografii, którzy ch´tnie oglàdali i komentowali zdj´cia.
Spotkaniu towarzyszy∏a niemal rodzinna atmosfera,
a autorki wernisa˝u cz´stowa∏y przyby∏ych domowym
ciastem.

      Red.

fot. K. Jasiƒska
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Ziemowit Szczerek
„Przyjdzie Mordor i nas zje,
czyli tajna historia S∏owian”

Pi´kny to by∏ spacer po Ciechocinku… Z wielkim
zaciekawieniem, zauroczony architekturà, zielenià,
dywanami kwiatowymi, s∏ucha∏ piszàcy te s∏owa - nowy
mieszkaniec Ciechocinka.

5 czerwca w Saloniku Literackim i DKK omówiliÊmy
kolejnà lektur´ - tym razem ,Ca∏à zawartoÊç damskiej
torebki” Agnieszki Topornickiej - powieÊç obyczajowà,

inspirowanà prze˝yciami autorki, która sp´dzi∏a kilka
lat w Ameryce. Warto przeczytaç!

Z kolei w piàtek 22 maja w Saloniku Literackim
w naszej bibliotece goÊciliÊmy trójmiejskà pisark´ -
Ew´ Lenarczyk, autork´ ksià˝ek „Zojda z Bieszczad”,
„Nasza klasa i co dalej” czy „W poszukiwaniu szcz´Êli-
wego domu”. Podczas spotkania artystka zaznaczy∏a,
˝e stara si´ chroniç swojà prywatnoÊç, a wszystko co
ma do przekazania o sobie, znajdziemy w jej ksià˝kach.
Do pisania sk∏oni∏a jà zach´ta kole˝anki, bo jak po-
wiedzia∏a - „˝eby pisaç, trzeba mieç odwag´”. Nie ukry-
wa, ˝e swoje historie przedstawia z perspektywy ko-
biety, a najbardziej zale˝y jej na wywo∏aniu u czytelnika
emocji, poruszeniu go. Ewa Lenarczyk da∏a si´ poznaç
jako osoba otwarta, energiczna, z du˝ym poczuciem
humoru i dystansem do siebie. W swych powieÊciach
podejmuje przede wszystkim temat mi∏oÊci, bo jak
przekonuje - „warto kochaç i pozwoliç, by kochali nas
inni”.

Zapraszamy na spotkania przy kawie
o godz.16.30 do czytelni

Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Kronikarz Saloniku Literackiego Miros∏aw Molenda

TO POLECAM

„Rosja to nie kraj, to stan umys∏u” - twierdzenie to
z pewnoÊcià mo˝na rozszerzyç równie˝ na inne kraje
dawnego ZSRR, a ksià˝ka Ziemowita Szczerka dosadnie
o tym nas przekonuje.

„Przyjdzie Mordor...” to fabularyzowany reporta˝
o Ukrainie. I jak to z reporta˝ystami bywa, sami muszà
wszystkiego spróbowaç, wsz´dzie wejÊç i poznaç na
w∏asnej skórze - niezale˝nie od tego, czy jest to balsam
Wigor, „d˝intonik” czy wycieczka do wn´trza Mordoru.
Ale czy nie w∏aÊnie dlatego ta forma literacka jest naj-
ciekawsza i najbardziej prawdziwa dla czytelnika?

Z. Szczerek podró˝uje po Ukrainie przede wszyst-
kim dlatego, ˝e lubi. Wschód go pociàga i fascynuje,
ale obok wspomnieƒ i zdj´ç z tych traperskich wypraw
przywozi coÊ wi´cej - gonzo, czyli (nie)stworzone hi-
storie, czasami z wi´kszym, a czasami z ca∏kiem ma∏ym
ziarnkiem prawdy. Chocia˝ Szczerek korzysta z amery-
kaƒskiego wynalazku - prekursorem gonzo by∏ bowiem
Amerykanin Hunter S. Thompson - to niezwykle spraw-
nie dostosowa∏  je do ram wschodniej rzeczywistoÊci.
Mamy zatem powieÊç drogi i ukraiƒski step, mamy
„gorza∏´, szlugi i panienki”, a  tak˝e liczne wulgaryzmy.
Innymi s∏owy Z. Szczerek daje czytelnikowi wszystko
to, czego po Ukrainie si´ spodziewa, czyli „hardcore”
w lokalnym wydaniu…

Ka˝dy, kto by∏ na Ukrainie, wie, ˝e opowieÊci na
temat czarnuchy - mocnego koktajlu o nazwie Ukraina
Parano, wielb∏àdów w autobusach czy drzwi od Kamaza

zamontowanych w miejscu furtki to nie ˝art, to tamta
rzeczywistoÊç! Jednak u Szczerka ten poziom st´˝enia
„Ukrainy w Ukrainie” przekracza wszelkie wyobra˝enia
i nie jest to bynajmniej megalomania czy niedopatrzenia
autora. Korzystajàc z najprostszych Êrodków, obna˝a
on to, co w ludziach pierwotne i wstydliwe - poczucie
wy˝szoÊci, ob∏ud´ polskich turystów, którzy pod has∏em
podró˝owania do miejsc pami´ci - Lwowa czy Droho-
bycza, „uprawiajà” ZOO-wyprawy.

W kilku s∏owach ksià˝ka Z. Szczerka to opowieÊç
drogi, dosadna historia ludzi z plecakami, którzy z is-
kierkà w oczach eksplorujà Wschód, którzy w tym swo-
istym „CzyÊçcu” poszukujà doznaƒ niemo˝liwych ni-
gdzie indziej. G∏ównym celem ich wypraw jest Ukraina,
którà przemierzajà pieszo, pociàgami i rozklekotany-
mi marszrutkami. Przywo˝à ze sobà historie, które po
lekkim „podrasowaniu” zaczynajà ˝yç swoim ˝yciem.
I gdyby skoƒczyç na tym, ksià˝ka „Przyjdzie Mordor
i nas zje, czyli…” nie ró˝ni∏aby si´ wiele od innych
reporta˝y o tej tematyce. Z. Szczerek funduje nam jed-
nak na zakoƒczenie coÊ jeszcze - lustro, w którym od-
bijajà si´ nasze narodowe kompleksy o prozachodniej
mentalnoÊci i poczucie nieuzasadnionej wy˝szoÊci
wobec mieszkaƒców Wschodu...

Katarzyna WiÊniewska

OczywiÊcie ksià˝ka dost´pna jest w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Ciechocinku! Zapraszamy!

fot. M. Kowalska

Pisarka Ewa Lenarczyk z biblliotekarkà MBP w Ciechocinku Lidià
Wasilewskà.


