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Ciechocinek pisany wierszem...

LUDZIE ZDROJOWISKALUDZIE ZDROJOWISKA

Józef Adamczyk - ciechociƒski mistrz fryzjerstwa,
który na swojej wizytówce, pod nazwiskiem, poleci∏
wydrukowaç: „od czasu do czasu poeta”; autor tomiku
wierszy „¸àka ˝ycia” oraz „Fraszek”.

Przyjedê tu!
Ciechocinek, kurort znany
z ludzkich cia∏ i dusz odnowy.
Ka˝dy zm´czony i zniech´cony
z kuracji wyje˝d˝a ju˝ jak nowy.

T´˝nie
T´˝nie to duma i znak Ciechocinka.
Tak wielkich nie ma nigdzie w Êwiecie!
Nie ma ich Pary˝, Pekin, Ameryka.
A tu - bez trudu je znajdziecie.

Czes∏aw ˚ywiczka - ciechociƒski poeta, z wykszta∏-
cenia nauczyciel, z zainteresowania historyk-etnograf,
wieloletni przewodnik po Ciechocinku i Kujawach,
autor tomiku „Ciechocinek i Kujawy wierszem malo-
wane”.

Dywany
O Wy cudowne ciechociƒskie kobierce
Wzruszacie swym pi´knem ka˝de ludzkie serce
Cud natury ˝ywym kwiatem malowany
Szkoda, ˝e tylko latem przez nas podziwiany
Wydaje si´ nam do z∏udzenia prawie,
˚e chodzà po trawie z∏otookie pawie
Ka˝dej wiosny rodzi si´ z mi∏oÊci
Do pi´kna dzie∏o ludzkiej pacowitoÊci
Nasze babcie, mamy z kwiatów dywan tka∏y
Przed ∏azienkami ozdabiajàc ziemi skrawek ma∏y
W ich r´kach roÊlinka zmienia∏a si´ w niç kolorowà
Zielonà, niebieskà, bordowà, ró˝owà
Ju˝ pieÊci twe oko dywan pi´kny jak bajka
Jak delikatny dla ucha kujawiaczek ludowego grajka
B´dzie nas cieszy∏ i wzrusza∏ a˝ do jesieni
A˝ szron jego kolorów na szare nie zmieni
Obok dywanu kto si´ przechadza
Nie tylko cia∏o, lecz dusz´ odm∏adza
Wystarczy, ˝e popatrzysz na zegar i dywany
A w naszym uzdrowisku b´dziesz zakochany.

Irena Go∏´biewska - mieszkanka Ciechocinka, jej
wiersz o Ciechocinku zajà∏ czwarte miejsce na I Otwar-

tym Konkursie im. Janusza ˚ernickiego na wiersz o Cie-
chocinku lub jego okolicy.

Jest na Kujawach zakàtek uroczy o ka˝dej porze,
gdzie bratnie serce znaleêç mo˝esz, a i swoje uleczyç.
Tu odpoczniesz przyjacielu, nabierzesz si∏,
byÊ zdrów i szcz´Êliwy by∏!

Miastem naszych marzeƒ, utkanym z kwiatów
w kobierce oczaruje Ci´ doro˝karz.
Niedaleko schodków t´˝niowych go spotkasz.
Wska˝à go uÊmiechni´ci przechodnie.

Wsiadaj, podziwiaj!
Prawda, ˝e wygodnie siedzàc czujesz,
jak poch∏ania Ci´ muzyka,
energià wzbogaca, ˝e plàsaç chcesz w rytmie cza-cza?

Tancerze na dancingach kondycji i wigoru nabierajà.
W muszli koncertowej operetki, festiwale,
orkiestry grajà.
Feeria barw i aromatów a˝ dech w piersiach zaciska.

Pod Grzybkiem baÊniowa, êródlana, niczym szampan 
fontanna tryska.
PieÊci twarze kuracjuszy, soli im nie ˝a∏uje.
- Podejdêcie bli˝ej! No i jak Wam smakuje?
Jeszcze dla internautów na ca∏ym Êwiecie do kamery
ciep∏y uÊmiech poÊlemy i moc pozdrowieƒ szczerych! (…)

El˝bieta Sówka - kuracjuszka zakochana w Ciecho-
cinku, która dopiero w doros∏ym ˝yciu odkry∏a w sobie
zami∏owanie do poezji, tworzy wiersze regionalne,
okolicznoÊciowe.

Wiersz o Ciechocinku
Ciechocinek - pi´kne miasto!
Tu przyroda cud pi´knoÊci,
Kwiaty, grzybek i fontanna,
Mo˝na tutaj si´ rozgoÊciç.
Tutaj bowiem ja przyby∏am,
Sanatorium odwiedzi∏am
I zabiegów moc tu mia∏am.
Atmosfera jest wspania∏a.
Tutaj ludzie sà ˝yczliwi,
Wszyscy bowiem sà wspierajà.
Mo˝na tutaj odpoczywaç,
M∏odzi bardzo si´ kochajà.

Na temat Ciechocinka powsta∏o wiele wspania∏ych wierszy. TwórczoÊç Zygmunta Dmochowskiego
czy Janusza ˚ernickiego to pi´kna poetycka wizytówka naszego T´˝niopolis.

O Ciechocinku piszà tak˝e mieszkaƒcy oraz kuracjusze, dla których poezja stanowi bardzo wa˝ny element
˝ycia. Spójrzcie, jak postrzegajà oni nasze uzdrowisko...


