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Ciechocinek to polska marka. To Per∏a Uzdrowisk Polskich, wyraênie rozpoznawalne
w kraju i za granicà miasto uznawane za najbardziej kultowy polski kurort.

Takà renom´ Ciechocinek  zawdzi´cza dziedzictwu kulturowemu,
 tradycji balneologicznej, s∏ynnej historycznej fabryce soli warzonej,

najwi´kszym na Êwiecie t´˝niom, znakomitym ciechociƒskim lekarzom,
rehabilitantom, dzia∏ajàcym w kurorcie na przestrzeni minionych lat,

a tak˝e zaanga˝owaniu wspó∏czesnych w kontynuacj´ tej bogatej spuÊcizny.
DziÊ, w Roku Jubileuszowym, Ciechocinek umacnia mark´ „Miasta Zdrowia”.

Jest jedynym polskim uzdrowiskiem, które posiada bezpoÊredni zjazd
z autostrady, a jego po∏o˝enie - w samym sercu Polski - stanowi jeden

z najistotniejszych atutów, jakie decydujà o wyborze miejsca atrakcyjnego
na uzdrawiajàcy, relaksujàcy, rekreacyjny, kulturalny,

a nawet „excentryczny” weekend dla ca∏ej rodziny.
DziÊ jesteÊmy dumni, ˝e mieszkamy w stolicy polskiej balneologii.

Ale jaki b´dzie Ciechocinek na 200-lecie, zale˝y od naszej wspólnej, skoordynowanej
pracy. Od nas, po prostu. Ten rok b´dzie okazjà

do podzi´kowaƒ za dotychczasowe osiàgni´cia, ale te˝ czasem refleksji
i màdrze nakreÊlonych wizji na przysz∏oÊç.

Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Ciechocinka
do wzi´cia udzia∏u w obchodach Roku Jubileuszowego.

Rozpoczynamy ju˝ za kilka dni!

Przewodniczàcy Rady Miejskiej
Marcin Zajàczkowski

Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz
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Inauguracja Roku Jubileuszowego w Ciechocinku
i powrót do tradycji mi´dzywojennego
1 Maja: otwarcia „Sezonu Kuracyjnego”

Âroda, 27 kwietnia

Obchody Jubileuszowe zainauguruje
uroczysta Sesja Rady Miejskiej przygo-
towana i prowadzona przez Przewod-
niczàcego Rady Marcina Zajàczkowskie-
go. Odb´dzie si´ 27 kwietnia o godz.
11.00 w Teatrze Letnim, unikatowym
obiekcie o 125-letniej historii. To pierw-
sza w tym roku okazja do refleksji, po-
dzi´kowaƒ oraz rozmów o przysz∏oÊci
Uzdrowiska w gronie samorzàdowców
i zaproszonych goÊci oraz cz∏onków
Komitetu Honorowego tegorocznych
obchodów.

Po zakoƒczeniu Sesji Rady Miejskiej
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz zaprasza
na uroczyste otwarcie wystawy plene-
rowej, prezentujàcej histori´ Uzdrowis-
ka na wielkoformatowych wydrukach
unikatowych litografii i pocztówek
z prze∏omu XIX/XX wieku, przygotowa-
nej przez Urzàd Miejski w Ciechocinku.
Wystawa ma charakter sta∏y, zosta∏a
umiejscowiona na ulicy Zdrojowej, na
ogrodzeniu nieistniejàcego ju˝ „Hotelu
Müllera”. Na jednej z 40 tablic prezento-
wany jest w formie wizualizacji przy-
sz∏y kszta∏t hotelu, który za kilka lat po-
wstanie ze zgliszczy w przedwojennym
historycznym stylu. Wystawa plenerowa
okalajàca plac budowy b´dzie nie tylko
przykuwa∏a uwag´ przechodniów uni-
katowymi fotografiami dawnego Cie-
chocinka, ale jednoczeÊnie przys∏ania∏a
realizowane w tym miejscu prace bu-
dowlane i rekonstrukcyjne.

W dniu inauguracji obchodów 180-
lecia Uzdrowiska i 100-lecia uzyskania
praw miejskich zostanà posadzone
drzewka Roku Jubileuszowego. Cere-
monia odb´dzie si´ w parku Zdrojowym
po godz. 13.00, a symbolicznego aktu
dokonajà liderzy instytucji i organizacji,
które w tym roku obchodzà swoje Êwi´-
to. Posadzone zostanà drzewka upa-
mi´tniajàce:

Rok Jubileuszowy Ciechocinka stanowi prze∏omowy moment w dziejach naszego kujawskiego kurortu.
180-lecie Uzdrowiska Ciechocinek oraz 100-lecie uzyskania praw miejskich sà szczególnà okazjà do uczczenia
wyjàtkowej w skali Europy historii kultowego polskiego uzdrowiska, a zw∏aszcza wybitnych ludzi, którzy
to „Miasto Zdrowia” przez minione dziesi´ciolecia tworzyli i tych, którzy nadal z troskà i zaanga˝owaniem
kszta∏tujà jego rozwój.

180-lecie Uzdrowiska
100-lecie uzyskania praw miejskich

130-lecie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
110-lecie Towarzystwa Przyjació∏

Ciechocinka
70-lecie Liceum Ogólnokszta∏càcego.

Niedziela, 1 maja

Mieszkaƒcy, kuracjusze, pracownicy
Uzdrowiska oraz mi∏oÊnicy Ciechocinka
zainaugurujà Rok Jubileuszowy w dniu
1 maja. Ta data kojarzy si´ starszym
mieszkaƒcom Ciechocinka i wielu po-
koleniom Polaków, którzy w naszym
mieÊcie odzyskiwali nadwyr´˝one zdro-
wie z barwnà tradycjà okresu mi´dzy-
wojennego: w∏aÊnie dzieƒ 1 maja oz-
nacza∏ uroczyste otwarcie dorocznego
„Sezonu Kuracyjnego”. W tym dniu
rozpoczyna∏ si´ pierwszy z trzech szeÊ-
ciotygodniowych turnusów leczniczych
w Ciechocinku. Po mszy Êw. w intencji
kuracjuszy, pracowników Uzdrowiska
i mieszkaƒców, nast´powa∏o symbolicz-
ne otwarcie bramy Zak∏adu Zdrojowego
(istniejàca, kuta brama obok koÊcio∏a
parafialnego).

W Roku Jubileuszowym burmistrz
oraz Rada Miejska Ciechocinka posta-
nowili przywróciç t´ znakomità tradycj´
i wzbogaciç jà o I Parad´ Ciechocinian,
na wzór zaobserwowanej podczas po-
bytu w partnerskim mieÊcie uzdrowisko-
wym Bad Dürrenberg. Po mszy Êw.,
w parafialnym koÊciele Êw. Piotra i Paw-
∏a, przerwie na obiad i przebraniu si´
w najdowolniejsze stroje, mieszkaƒcy,
kuracjusze, goÊcie wyruszà ulicami
miasta w barwnej Paradzie: od ulicy
Widok, przez Zdrojowà, Wo∏uszews-
kà, T´˝niowà a˝ na Stadion Miejski.
Na stadionie zaplanowano wykonanie
„rodzinnego zdj´cia ciechocinian”,
a nast´pnie piknik i koncerty.

Organizatorzy zapraszajà wszystkich
do udzia∏u w 1-majowej Paradzie w

radosnych nastrojach i kolorowych, po-
mys∏owych przebraniach! Niedzielne
Êwi´to zostanie uwiecznione na licznych
fotografiach i na jubileuszowym filmie.
W kilku miejscach Ciechocinka roz-
mieszczone zostanà tak˝e kamery in-
ternetowe, dzi´ki którym przyjaciele
naszego kurortu, nasze rodziny b´dà
mog∏y obserwowaç Parad´ w czasie
rzeczywistym on-line w ka˝dym miejscu
Êwiata. ˚yczymy Paƒstwu doskona∏ej
zabawy! A jeÊli 1-Majowa paradna tra-
dycja nam si´ uda, planujemy jà kon-
tynuowaç w kolejnych latach.

Teresa Kudyba

KolejnoÊç, w jakiej ustawiajà si´ i prezentujà
w Paradzie poszczególne grupy:

1. Konie i doro˝ki
2. Ma˝oretki + Orkiestra

3. Przedszkola (Bajka, JaÊ i Ma∏gosia,
im. Kubusia Puchatka)

4. Szko∏a Podstawowa+Âwietlice
5. Harcerze

6. Publiczne Gimnazjum
7. Liceum Ogólnokszta∏càce

8. Uniwersytet Dla Aktywnych
9. MCK + Biblioteka Publiczna

(muzyka+ szczudlarz)
10. OSiR + kluby sportowe

11. TPC
12. MyÊliwi

13. Komisja Zdrojowa (sanatoria,
obiekty LOT-u, inne obiekty noclegowe)

14. Rycerze Kolumba
15. Burmistrz+ Pracownicy Urz´du

+ Rada Miejska
16. Mieszkaƒcy i GoÊcie

17. Ma˝oretki + Orkiestra
---POJAZDY---

18. Riksze rowerowe
19. Melexy (Przedszkolna Dru˝yna

Stra˝acka PS2)
20. Stra˝ Po˝arna

21. Samochody Amerykaƒskie
22. Motocykle

23. Firmy Komunalne + inne Przedsi´biorstwa
24. Policja

25. Ma˝oretki + Orkiestra
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Wywiad z Radnym

Tomasz Dziarski
z wieloma g∏osami, i˝ tego typu po-
moc psychologiczna jest zb´dna, ponie-
wa˝ nie b´dzie ch´tnych do korzysta-
nia z niej. ˚ycie pokaza∏o, ˝e warto
by∏o o to walczyç, czego potwierdze-
niem jest fakt, i˝ wizyty na spotkania
ze specjalistà umawiane sà z ponad
miesi´cznym wyprzedzeniem.

Mówiàc o bezpieczeƒstwie, nie powin-
no si´ tak˝e zapominaç o bezpieczeƒ-
stwie komunikacyjnym w naszym mieÊ-
cie. Uwa˝am, ˝e w tej kwestii „do∏o-
˝y∏em swojà cegie∏k´”, g∏osujàc za za-
pewnieniem Êrodków finansowych
na wykonanie projektu ronda na zbiegu
ulic: Zdrojowej, Narutowicza, Widok.
Jestem przekonany, ˝e inwestycja ta
poprawi bezpieczeƒstwo w miejscu,
które do tej pory jest mocno newral-
giczne. Podobnie mo˝na powiedzieç
o skrzy˝owaniu ulic: Kopernika i Naru-
towicza, ale tu niebawem ma zostaç
zamontowana sygnalizacja Êwietlna,
o czym zapewnia∏ Pan Burmistrz.

Za bardzo istotny czynnik uwa˝am
aktywizacj´ osób starszych, zwa˝yw-
szy na dominacj´ tej grupy wiekowej
w naszym mieÊcie. Majàc to na uwa-
dze, opowiedzia∏em si´ zarówno za
utworzeniem Domu Dziennego Pobytu
przy ulicy Mickiewicza 10,  jak i za po-
wo∏aniem Miejskiej Rady Seniorów.

Po wielu miesiàcach staraƒ i próÊb
kierowanych do Pana Burmistrza uda∏o
si´ za∏atwiç pomieszczenie do spotkaƒ
osób ze Stowarzyszenia „Amazonki”,
z czego si´ bardzo ciesz´.

Chcia∏bym równie˝ nadmieniç, i˝ jes-
tem inicjatorem m.in. takich wniosków
jak: rewitalizacja boiska w parku Sosno-
wym oraz zamontowanie w nim ma∏ej
architektury, opracowanie projektu
odprowadzania wód deszczowych z
nowego osiedla przy ulicy Nieszawskiej
149A i 149B, czy te˝ projektu budowy
oÊwietlenia przy ulicy Topolowej.

Ponadto wspólnie z grupà radnych
pracujàcych w Komisji Uzdrowiskowej
oraz Zdrowia i Pomocy Spo∏ecznej,
której mam zaszczyt przewodniczyç,
wystàpiliÊmy z pismami o zapewnienie
w Ciechocinku 24-godzinnej opieki
medycznej. W mojej ocenie brak ta-
kiego punktu jest niedopuszczalny, bio-
ràc pod uwag´ charakter naszego
miasta, w którym mieszka du˝a licz-
ba osób starszych oraz przyje˝d˝ajà
do niego rzesze kuracjuszy i turystów.
Ponadto wystàpiliÊmy z pismem po-
pierajàcym utworzenie Instytutu Bal-

Tomasz Dobies∏aw Dziarski, lat 48, ˝onaty,
dwie córki. Absolwent Uniwersytetu Miko∏aja
Kopernika w Toruniu, bezpartyjny. Wspó∏-
za∏o˝yciel Stowarzyszenia Wsparcia Spo∏ecz-
nego „Aditus”. Trener programu dla spraw-
ców przemocy w rodzinie. Przewodniczàcy
Komisji Uzdrowiskowej oraz Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej.

- Kiedy rozpocz´∏a si´ Pana przygo-
da z samorzàdem? Co sk∏oni∏o Pana
do podj´cia wyzwania takiej dzia∏al-
noÊci?

- Moja przygoda z samorzàdem roz-
pocz´∏a si´ stosunkowo niedawno,
albowiem w listopadzie 2014 roku.
Powodem podj´cia tego˝ wyzwania
by∏a ch´ç g∏oÊnego mówienia o pro-
blemach nurtujàcych mieszkaƒców na-
szego miasta, którym chc´ pomagaç,
dbajàc jednoczeÊnie o rozwój Ciecho-
cinka, jak i bezpieczeƒstwo mieszkaƒ-
ców oraz goÊci.

- Jak przebiega realizacja celów,
które przyÊwieca∏y Panu w kampanii
wyborczej?

W swojej kampanii wyborczej, która
by∏a dla mnie pierwszà, stawia∏em na:
modernizacj´ infrastruktury oko∏odro-
gowej, dzia∏anie na rzecz zwi´kszenia
bezpieczeƒstwa, dbanie o rozwój edu-
kacji, kultury i sportu, dà˝enie do efek-
tywnego pozyskiwania Êrodków unij-
nych, tworzenie miejsc aktywizacji osób
starszych, czynienie staraƒ w zakresie
utworzenia punktu ratownictwa me-
dycznego, pomoc w rozwiàzywaniu
zg∏aszanych przez mieszkaƒców pro-
blemów.

Za swój osobisty sukces uwa˝am po-
wo∏anie w naszym mieÊcie Punktu Bez-
p∏atnej Pomocy Psychologicznej dla
Osób Doznajàcych Przemocy.
Zabiegajàc o stworzenie takiego pun-
ktu, który jest istotnym wsparciem dla
osób pokrzywdzonych, spotka∏em si´

neologii w Ciechocinku oraz wnios-
kowaliÊmy o zapewnienie Êrodków
na programy polityki zdrowotnej.

Ubolewam natomiast, ˝e pomimo
próÊb kierowanych do Pana Burmistrza,
nie powsta∏ w ciechociƒskim magis-
tracie etat, czy te˝ nie zosta∏ powo∏a-
ny zespó∏ fachowców, którego jedy-
nym zadaniem by∏oby pozyskiwanie
Êrodków unijnych, co z ca∏à pewnoÊ-
cià wp∏yn´∏oby na przyspieszenie roz-
woju Ciechocinka.

- Czy wielu ciechocinian odwiedza
Pana na dy˝urach i jakie problemy
poruszajà?

- Ku mojemu zaskoczeniu liczba osób
odwiedzajàcych na dy˝urach nie jest
du˝a. Niemniej jednak zaobserwowa-
∏em, ˝e mieszkaƒcy Ciechocinka wolà
inne formy informowania o swoich
problemach, które przekazujà mi drogà
elektronicznà, czy te˝ podczas przypad-
kowych spotkaƒ.

Zg∏aszane problemy sà bardzo ró˝no-
rodne i dotyczà obszaru ca∏ego miasta,
a nie tylko jednego okr´gu wyborczego.
Staram si´ na nie reagowaç bezzw∏ocz-
nie.

- Jak wspó∏pracuje si´ Panu z obec-
nà Radà oraz Burmistrzem?

- Wspó∏prac´ z obecnà Radà uwa˝am
za pozytywnà i owocnà, czego potwier-
dzeniem mo˝e byç fakt, i˝ wi´kszoÊç
uchwa∏ podejmowanych jest jedno-
g∏oÊnie. Wprawdzie zdarzajà si´ od-
mienne zdania i dyskusje, ale sà one
prowadzone w sposób rzeczowy i me-
rytoryczny. Przy okazji chcia∏bym za-
znaczyç, ˝e wszystkich radnych darz´
szacunkiem. Jestem przekonany, ˝e
ca∏ej „15”, która 16 listopada 2014
roku otrzyma∏a mandat zaufania od
wyborców, zale˝y, aby Ciechocinek by∏
rozpoznawalny zarówno w Polsce, jak
i poza nià.

Co do wspó∏pracy z Panem Burmis-
trzem, to musz´ stwierdziç, ˝e uk∏a-
da si´ ona ró˝nie. Dotyczy to przede
wszystkim rozwiàzywania sytuacji pro-
blematycznych zg∏aszanych przez
mieszkaƒców. Uwa˝am, ˝e w takich
sytuacjach nale˝y podejmowaç szybkie,
konkretne decyzje. Zdarzajà si´ nato-
miast przypadki, i˝ zg∏aszane sprawy
ciàgnà si´ bez uzasadnienia miesiàcami,
a nawet latami. Tego nie jestem w sta-
nie zrozumieç i zaakceptowaç. Jednak
g∏´boko wierz´, ˝e tego typu sytuacji
b´dzie coraz mniej.

- W jaki sposób promuje Pan nasze
miasto?

- Nasze miasto staram si´ promowaç
chocia˝by poprzez pozostawianie ulo-
tek i drobnych pamiàtek w miejscach,
do których docieram. Ponadto w zesz-
∏ym roku postara∏em si´ o gad˝ety
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z Biura Promocji Miasta, które przeka-
za∏em zawodnikom uczestniczàcym
w Mi´dzynarodowych Zawodach P∏y-
wackich w Poznaniu. Pamiàtki te po-
darowane zosta∏y dzieciom zarówno
z Polski, jak i z innych krajów, a warto
wspomnieç, ˝e starowa∏o ponad 850
p∏ywaków w tym z Niemiec, Norwegii,
Rosji, Bia∏orusi, Litwy, Ukrainy czy ¸ot-
wy. Wychodz´ z za∏o˝enia, ze ka˝da
forma promowania naszego miasta
jest dobra. Ciechocinek oraz jego miesz-
kaƒcy po prostu na to zas∏ugujà.

- Czego brakuje w Ciechocinku i czy
widzi Pan potrzeb´ w zmianie wize-
runku naszego miasta?

- Nie zastanawiajàc si´ d∏ugo, musz´
stwierdziç, ˝e z ca∏à pewnoÊcià brakuje
basenu miejskiego. Jednak w tym wnio-
sku nie jestem odosobniony, gdy˝ tak
uwa˝a ponad 90% osób bioràcych
udzia∏ w ankiecie dotyczàcej strategii
rozwoju Ciechocinka na lata 2015-
2020. Zatem jest to bardzo wa˝na
inwestycja, o której nie mo˝na zapo-
minaç.

Czy widz´ potrzeb´ zmiany wizerun-
ku Ciechocinka? Tak, na pewno tak.
Marzy mi si´, aby Ciechocinek by∏ mias-
tem zieleni i kwiatów. Aby by∏ miastem
- ogrodem. Mam niestety wra˝enie,
i nie jest to tylko moje odczucie, ˝e
w ostatnich latach zmierza to w od-
wrotnym kierunku. Dlatego uwa˝am,
i˝ w tym aspekcie jest sporo do zro-
bienia. Jestem przeciwnikiem wycinania
starodrzewia i zwolennikiem dosadza-
nia drzew. Moje stanowisko wynika nie
tylko z faktu poszanowania przyrody,
ale równie˝ ÊwiadomoÊci jej znaczenia,
zw∏aszcza drzew. Od pewnego czasu
bowiem w naszym mieÊcie obserwuje
si´ wzrost zanieczyszczenia powietrza.
Nie trzeba wyjaÊniaç, co to mo˝e ozna-
czaç dla Ciechocinka jako uzdrowis-
ka. Uwa˝am, ˝e ochrona Êrodowiska,
w powy˝szym kontekÊcie, powinna byç
priorytetem. Dlatego w sposób szcze-
gólny nale˝y dbaç o zasoby zielone,
które Ciechocinek posiada i jednoczeÊ-
nie piel´gnowaç nowe nasadzenia.
Dzi´ki temu b´dzie zdrowiej, pi´kniej
i ekonomiczniej.

Zdecydowanie bardziej wol´ usiàÊç
na ∏awce poÊród zieleni, ani˝eli na ∏aw-
ce ob∏o˝onej betonem. Mówiàc o drze-
wach, krzewach, kwiatach marz´, by
o Ciechocinku mówi∏o si´ nie tylko w
kontekÊcie t´˝ni, „Grzybka” czy parku
Zdrojowego, ale równie˝ jako o pi´k-
nym, zielonym mieÊcie - ogrodzie,
w którym ka˝dy chcia∏by mieszkaç,
a kuracjusz czy turysta do niego wracaç.
Podobno marzenia si´ spe∏niajà…

- Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka

XIX sesja
Rady Miejskiej Ciechocinka

Podczas sesji z dnia 31 marca 2016 r.:
1. Przyj´to informacj´ Burmistrza

Ciechocinka o wykonaniu uchwa∏
podj´tych na XVIII sesji Rady Miejskiej.

2. Przyj´to informacj´ Burmistrza
Ciechocinka o dzia∏alnoÊci mi´dzy ses-
jami Rady Miejskiej.

Podj´to uchwa∏y i zaj´to stanowis-
ka nast´pujàcych sprawach:

1.Program opieki nad zwierz´tami
bezdomnymi oraz zapobieganie bez-
domnoÊci zwierzàt na terenie miasta
Ciechocinka.

2.Sprawozdanie z realizacji „Miejs-
kiego Programu Profilaktyki i Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdzia∏ania Narkomanii dla Mias-
ta Ciechocinka na 2015 rok”.

3. Sprawozdanie z realizacji Programu
Wspó∏pracy Gminy Miejskiej Ciecho-
cinek z organizacjami pozarzàdowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i wolontariacie na rok 2015 r.

4. Zmiana uchwa∏y w sprawie obwo-
dów g∏osowania.

5.Wniesienie skargi na rozstrzygni´-
cie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Po-
morskiego.

Dy˝ury radnych
Przewodniczàcy Rady Miejskiej

Ciechocinka przyjmuje wyborców i
interesantów w ka˝dy wtorek w godzi-
nach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urz´du
Miejskiego pok. nr 12.

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka
przyjmujà wyborców i interesantów
w ka˝dy poniedzia∏ek w godzinach
13.30-15.30 w siedzibie Urz´du
Miejskiego, pok. nr 12.

Adamczyk Grzegorz - 30.05.2016
r., 12.09.2016 r.,

Czajka Krzysztof - 06.06.2016 r.,
19.09.2016 r.,

Jerzy Drahaim - 3.06.2016 r.,
26.09.2016 r.,

Drobniewska Klara - 20.06.2016 r.,
03.10.2016 r.,

Dziarski Tomasz - 27.06.2016 r.,
10.10.2016 r.,

KanaÊ Pawe∏ - 04.07.2016 r.,
17.10.2016 r.,

Kowacka Izabela - 11.07.2016 r.,
24.10.2016 r.,

Kuszyƒski Marek - 04.04.2016 r.,
18.07.2016 r., 07.11.2016 r.,

Michalska Anna - 11.04.2016 r.,
25.07.2016 r., 14.11.2016 r.,
Nocna Aldona - 8.04.2016 r.,
01.08.2016 r., 21.11.2016 r.,

Bartosz Ró˝aƒski - 25.04.2016 r.,
08.08.2016 r., 28.11.2016 r.,

S∏odowicz W∏odzimierz  -
09.05.2016 r.,

22.08.2016 r., 05.12.2016 r.
Sobierajski Jerzy - 16.05.2016 r.,

29.08.2016 r., 12.12.2016 r.,
Strych Marcin - 23.05.2016 r.,
05.09.2016 r., 19.12.2016 r.

Zapoznano si´ z informacjami:
- na temat zadania pn. „Odnowa

funkcji publicznych zdegradowanych
terenów uzdrowiskowych w Ciecho-
cinku”

- na temat stanu technicznego ro-
wów melioracyjnych.

Szczegó∏owe informacje o uchwa-
∏ach Rady Miejskiej Ciechocinka mo˝-
na uzyskaç w Biurze Organów samo-
rzàdowych (pokój nr 12 w Urz´dzie
Miejskim) oraz na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej: www.ciechoci-
nek.bipst.pl.



fot. K. Jasiƒska

W lutowym numerze "Zdroju Ciechociƒskiego", w wywiadzie z panem Marianem Szulcem informowaliÊmy
naszych Czytelników, i˝ w miejscu Sanatorium Uzdrowiskowego Polex - Ruch znajduje si´ obecnie nowe
Sanatorium Uzdrowiskowe MAX. W tym numerze zach´camy Paƒstwa do przeczytania wywiadu z panem
Krzysztofem Jaroszem - Dyrektorem Sanatorium „POLEX”.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 8

Z ˚YCIA MIASTA

Sanatorium Uzdrowiskowe „POLEX”

- Sanatorium Uzdrowiskowe Polex
nadal funkcjonuje, ma jednak innà sie-
dzib´. Gdzie si´ obecnie znajduje?

- Aktualnie prowadzimy dzia∏alnoÊç
leczniczà w ¸azienkach II w Ciechocinku
przy ul. Brata Alberta 5, we wspó∏pracy
ze Spó∏kà reprezentowanà przez Pana
Sebastiana Targaƒskiego.

- Jakie jeszcze zmiany - poza przepro-
wadzkà - spotka∏y w ostatnim czasie
kierowane przez Pana sanatorium?

- W∏aÊciwie zmieni∏a si´ ca∏a „materia”,
budynek, wyposa˝enie, cz´Êciowo zmie-
ni∏a si´ tak˝e organizacja, procedury, to
co jest uwarunkowane „materià”. Nie
zmieni∏o si´ to, co najwa˝niejsze: filozofia
– przes∏anie, leczenie pacjentów i ludzie,
którzy to przes∏anie realizujà. Przes∏anie
to zosta∏o zawarte na naszej stronie
www.sanatoriumpolex.pl pod zak∏adkà
Historia Polex-u, na którà wszystkich
zainteresowanych zapraszam.

- W jaki sposób pozyskujecie Paƒ-
stwo kuracjuszy? Iloma miejscami dy-
sponujecie?

- Obecnie sanatorium liczy 100 miejsc
w pokojach jedno i dwuosobowych w
standardzie hotelowym. Nasi pacjenci to
g∏ównie osoby, które leczymy od wielu
lat (dzi´kuj´ Im za lojalnoÊç  i ch´ç bycia

fo
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z nami w nowym miejscu), ale równie˝
pacjenci, którzy dowiedzieli si´ o naszej
dzia∏alnoÊci z reklam czy internetu. Mam
ÊwiadomoÊç, ˝e nie wszystko jest tak, jak
by∏o czy byç powinno, ale wiem te˝, ˝e
trzeba chcieç s∏uchaç ludzi i chcieç spra-
wiaç, ˝eby poczuli si´ potrzebni w miejs-
cu, do którego wspólnie trafiamy, w tym
przypadku ¸azienki II.

- Do kogo kierujecie Paƒstwo swojà
ofert´?

- Do pacjentów, którzy chcà zadbaç
o swoje zdrowie, lepsze samopoczucie,
bez wzgl´du na wiek i status materialny.
Dlatego przygotowaliÊmy szereg pro-
mocji, które powodujà, ˝e nasza oferta
cenowa jest dost´pna dla wielu osób.

- W leczeniu jakich schorzeƒ si´ spe-
cjalizujecie?

- G∏ównie leczymy schorzenia okreÊlo-
ne w profilu leczniczym Uzdrowiska, czy-
li narzàdy ruchu, drogi oddechowe, cho-
roby przemiany materii np. cukrzyca,
neurologiczne, angiologia, itp. Profil
leczniczy uzdrowiska jest okreÊlony po-
przez klimat i naturalne surowce lecz-
nicze. W naszym przypadku wykorzy-
stujemy solank´ i borowin´ w formie
kàpieli ok∏adów i zawijaƒ. W zwiàzku
z tym, ˝e leczymy, zgodnie z profilem

uzdrowiska, nasi pacjenci majà darmowy
wst´p na teren oko∏ot´˝niowy w celu
korzystania z aerozoli tworzàcych klimat
t´˝niowy. Wszyscy nasi pacjenci korzysta-
jà równie˝ z masa˝u leczniczego w ra-
mach op∏aty za pobyt oraz zabiegów
kinezy i hydro, balneo i fizykoterapii.

- Czym wyró˝nia si´ Sanatorium Po-
lex na tle innych obiektów tego typu
w naszym mieÊcie?

- MyÊl´, ˝e na to pytanie powinni od-
powiedzieç nasi pacjenci, ale na podsta-
wie dotychczasowych obserwacji sàdz´,
˝e jest to atmosfera pobytu, którà stara-
my si´ stworzyç, a wynikajàca z empatii,
dzia∏alnoÊci opartej na wartoÊciach wy˝-
szych, ch´ci niesienia pomocy innym lu-
dziom i ÊwiadomoÊci, ˝e jesteÊmy tutaj
dla innych.

- Prosz´ przybli˝yç naszym Czytelni-
kom najwa˝niejsze fakty z historii sa-
natorium.

- Rozpocz´liÊmy dzia∏alnoÊç w ¸azien-
kach nr II 2 lutego 2016 r. i to chyba
dotàd fakt najwa˝niejszy. To przysz∏oÊç
ma tworzyç fakty, a my z nià.

- Czego mog∏abym Panu ˝yczyç?
- Wytrwa∏oÊci.
- Dzi´kuj´ za rozmow´.

  Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka



Pytanie do specjalisty

FONOHOLIZM
M∏ody cz∏owiek staje si´ poddenerwowany, kiedy nie ma pod r´kà telefonu;
ca∏y czas w trakcie lekcji zerka na telefon, nawet gdy jest wyciszony; nie mo˝e
odrzuciç po∏àczenia, tylko musi, niezale˝nie od okolicznoÊci, odebraç SMS-a
czy odpisaç na wiadomoÊç na Messengerze; wieczorem w ∏ó˝ku zasypia
z telefonem w r´ku. Czy takie zachowania mogà Êwiadczyç o uzale˝nieniu?

To pytanie zada∏am kilku mieszkaƒcom uzdrowiska.
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Czym jest solanka dla Ciechocinka?

Aldona Nocna, polonistka, wiceprzewodniczàca cie-
chociƒskiej Rady Miejskiej, cz∏onek Towarzystwa Przyjació∏
Ciechocinka
Jest najwi´kszym skarbem, bez którego by nie zaistnia∏o
miasto, uzdrowisko. Najpierw powsta∏a fabryka soli, potem
wszystko si´ rozwin´∏o. Solanka wykorzystana jest a˝ na
pi´ç sposobów. Dla mnie magiczna jest jej przemiana w
sól. Do tego nale˝y dodaç lecznicze kàpiele, inhalacje,
cudowna jest woda mineralna „Krystynka”. Solanka cenna
jest tak˝e jako sk∏adnik kosmetyków.

Jerzy Stawiszyƒski, kierownik produkcji w Uzdrowisku
Ciechocinek, wiceprezes TPC
Od solanki wszystko si´ zacz´∏o. Jest ona bogactwem, na
którym osadzony jest  rozwój Ciechocinka. Najpierw powsta∏a

warzelnia, a przy warzelni t´˝nie, które sta∏y si´ symbolem
uzdrowiska.

Klara Drobniewska, ciechociƒska radna, sekretarz TPC
Ciechocinek solankà stoi. Gdyby nie jej z∏o˝a, nikt by o
naszym mieÊcie nie s∏ysza∏. A tak jest postrzegane jako jedno
z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce.

El˝bieta Pietrzykowska, autor i kurator wielu wystaw w
ciechociƒskiej "Galerii Pod Dachem Nieba", którà
kierowa∏a do 2014 r., cz∏onek TPC
Produktem firmowym. Solanka i t´˝nie to jest jedno i to
samo. Nie ma t´˝ni bez solanki i solanki bez t´˝ni. Tylko
soli ciechociƒskiej u˝ywam i jako prezenty jà rozwo˝´ po
znajomych. W domu robi´ sobie kàpiele solankowe, czyli

mam takie domowe spa, dlatego nigdy z wanny nie
zrezygnuj´. Dzia∏ajà rewelacyjnie. Po takiej kàpieli czuj´ si´
zrelaksowana, wypocz´ta. Ciechocinek solankà s∏ynie. Niech,
jak najwi´cej ludzi korzysta z tego dobrodziejstwa natury,
na którym wyros∏o nasze uzdrowisko.

Marian Gawinecki, prezes Towarzystwa Przyjació∏
Ciechocinka
To jest ca∏e dobro, dzi´ki któremu rozwija si´ nasze miasto,
 przyciàgajàc kuracjuszy z kraju i ze Êwiata. To solanka,
która sta∏a si´ dobrà markà uzdrowiska, jej lecznicze
w∏aÊciwoÊci do nas ich sprowadza.

Ewa Winczyk, lekarz rodzinny w Ciechocinku
Solanka jest êród∏em radoÊci i niepokoju o basen.

                                                            Wanda Wasicka

Takie objawy po-
winny nas zanie-
pokoiç. Nadu˝y-
wanie telefonu sta-
je si´ coraz pow-
szechniejszym pro-
blemem. Fonoho-
lizm przejawia si´
w nadu˝ywaniu te-
lefonów komórko-
wych, a w∏aÊciwie

smartfonów, bo to one pozwalajà wyko-
nywaç mnóstwo innych czynnoÊci poza
dzwonieniem i pisaniem SMS-ów. Co trze-
ci nastolatek nie wyobra˝a sobie ˝ycia bez
telefonu. Telefon sta∏ si´ wyznacznikiem
presti˝u, podobnie jak samochód dla do-
ros∏ych. Telefon - tak jak komputer - mo˝e
wywo∏ywaç negatywne objawy, kiedy go
zabraknie. M∏odzi ludzie momentalnie stajà
si´ niespokojni, gdy telefon si´ roz∏aduje.
Zdarza si´, ˝e uczeƒ nie pójdzie na lekcje,
póki nie po˝yczy ∏adowarki i nie pod∏aduje
telefonu. Albo jeÊli w autobusie zorientuje
si´, ˝e nie zabra∏ smartfona, pr´dzej wróci
do domu, ni˝ pójdzie tego dnia do szko∏y
bez swojego urzàdzenia. Komunikacja za

pomocà telefonów jest dla m∏odego poko-
lenia równorz´dna z komunikacjà „twarzà
w twarz”. Widaç to w knajpkach, gdy m∏o-
dzi ludzie sp´dzajà razem czas, a jednoczeÊ-
nie ka˝dy z nich trzyma smartfon i pisze
coÊ na portalu spo∏ecznoÊciowym. Telefon
nie pozwala na relaks i wyciszenie. Urzà-
dzenie ciàgle wysy∏a nowe bodêce. M∏odzi
ludzie le˝à w ∏ó˝ku nie z ksià˝kà, tylko ze
smartfonem, a emitowane przez niego
Êwiat∏o powoduje, ˝e mózg nie mo˝e wejÊç
w faz´ odpoczynku. Badania pokazujà, ˝e
m∏odzi ludzie zatrwa˝ajàco ma∏o Êpià.
SkrótowoÊç charakterystyczna dla SMS-ów
zmienia na niekorzyÊç j´zyk codziennych
rozmów. Wyra˝anie uczuç w trakcie ˝ywej
rozmowy staje si´ coraz trudniejsze. Za-
instalowany w komórce Bluetooth pozwala
na wymian´ treÊci nieodpowiednich dla
najm∏odszych. Co mo˝na zrobiç? Warto
przyjrzeç si´ swoim nawykom zwiàzanym
z korzystaniem z telefonu. Zaobserwowaç,
jak sami reagujemy na jego dêwi´k. Bardzo
cz´sto powoduje on nerwowe szukanie
aparatu niezale˝nie od okolicznoÊci. Nie-
∏atwo wtedy pomyÊleç: „OK, oddzwoni´
póêniej, nic si´ nie stanie”. W przypadku

rodziców czy nauczycieli dawanie odpo-
wiedniego przyk∏adu jest bardzo wa˝ne.
Regu∏y dotyczàce u˝ywania telefonów trze-
ba dostosowaç do realiów danej rodziny.
Warto wspólnie porozmawiaç i pozwoliç,
by ka˝dy móg∏ si´ wypowiedzieç na temat
tego, co mu przeszkadza i jakie widzi roz-
wiàzania. Nawet przedszkolak potrafi po-
wiedzieç: „tato od∏ó˝ iPada i pobaw si´ ze
mnà”. Nie pouczaj mówiàc, jak to by∏o za
twoich czasów. Zakaz u˝ywania telefonu
przez nastolatka jest fikcjà. Wprawdzie daje
rodzicowi poczucie sprawczoÊci ale w rze-
czywistoÊci nic nie rozwiàzuje. Proponuj
rozwiàzania satysfakcjonujàce obie strony.
Mo˝na ustaliç, ˝e gdy jemy wspólnie po-
si∏ek, nie odbieramy telefonu, nie odpisu-
jemy na SMS-y albo wogóle nie k∏adziemy
telefonów na stole. JeÊli czekamy na wa˝-
ny telefon, to z kolei powinniÊmy o tym
poinformowaç. Gdy wyje˝dzamy na wa-
kacje i idziemy na pla˝´, nie musimy braç
ze sobà telefonów. ̊ eby sprawdziç godzin´,
wystarczy zegarek. Wa˝ne te˝ sà wieczorne
ustalenia dotyczàce u˝ywania telefonu -
uÊwiadomienie dziecku roli snu. UÊwiado-
mienie te˝ kosztów korzystania z telefonu.
Rolà doros∏ych jest ustalenie limitów do∏a-
dowaƒ czy rachunków. Zasady powinny
obowiàzywaç wszystkich domowników.
Warto pokazaç m∏odym ludziom, jak w∏aÊ-
ciwie korzystaç z dobrodziejstw rewolucji
mobilnej. Warto przyznaç si´ do swoich
s∏aboÊci, do tego, ˝e zdarza Ci si´ odebraç
telefon w niew∏aÊciwej sytuacji. Postaraj
si´ zach´caç dziecko do bezpoÊrednich
kontaktów i pomó˝ mu rozwijaç zaintere-
sowania.                         
                           Monika Kofel-Dudziak



14 marca 2016 r. w ciechociƒskim hotelu „Austeria” odby∏o si´ Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa
Przyjació∏ Ciechocinka. GoÊçmi wydarzenia byli, m.in. dr Zdzis∏aw Zieliƒski, honorowy prezes TPC i Teresa
Kudyba, koordynator tegorocznych ciechociƒskich imprez jubileuszowych. Swoimi refleksjami na temat lecz-
nictwa uzdrowiskowego podzieli∏ si´ prof. Szymon Kubiak. Zarzàdowi TPC zosta∏o udzielone absolutorium
za 2015 r.
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Dorocznym zwyczajem
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ks. pra∏. Grzegorz Karolak - przypom-
nia∏ Jerzy Sobierajski.

Prezes TPC przedstawi∏ plany dzia∏a-
nia na 2016 rok. Na 4 czerwca zapla-
nowano organizacj´ dziewiàtej edycji
 imprezy kulturalno-edukacyjnej „¸à-
czy nas Wis∏a-Âwi´to Soli”. 11 czerwca
odb´dzie  si´  Ogólnopolska Konferen-

cja Naukowa. 12 czerwca Teatr Letni
b´dzie goÊci∏ uczestników  akademii
z okazji 110-lecia TPC. 29 czerwca
w koÊciele parafialnym pw. Âw. Apos-
to∏ów Piotra i Paw∏a  zostanie ods∏o-
ni´ta tablica upami´tniajàca mieszkaƒ-
ców Ciechocinka, zamordowanych
przez NKWD w 1940 r. w Katyniu i in-
nych miejscach kaêni. Wspó∏organizacja
imprez sportowych - Pó∏maraton i Nor-
dic Walking zosta∏a zaplanowana na
sierpieƒ. W „Galerii Pod Dachem Nieba”
b´dzie kontynuowana dzia∏alnoÊç wy-
stawiennicza. - A mo˝e razem w galerii
- to propozycja do w∏adz miasta i pani
koordynator - zrobimy wspólnà wysta-
w´ obrazujàcà dorobek Uzdrowiska
i Towarzystwa - zaproponowa∏ Marian
Gawinecki. Na listopad  wyznaczono
uroczyste zebranie cz∏onków i sympa-
tyków TPC podsumowujàce realizacj´
zaplanowanych imprez. Zostanie ono
po∏àczone z promocjà wydawnictwa
pokonferencyjnego.

Minutà ciszy uczczono pami´ç zmar-
∏ych cz∏onków TPC, prof. Kazimierza
Marciniaka i Janusza Stypu∏kowskiego.

         Wanda Wasicka
 

 

- Spotykamy si´, aby dokonaç pod-
sumowania naszej spo∏ecznej dzia∏al-
noÊci w minionym roku. Podejmiemy
decyzje na najbli˝sze miesiàce. Wielu
naszych cz∏onków aktywnie dzia∏a
w komitetach organizacyjnych rocz-
nicowych przedsi´wzi´ç - podkreÊli∏
Marian Gawinecki, prezes TPC. Zebra-
niu przewodniczy∏ wiceprezes Jerzy
Sobierajski. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊ-
ci TPC w 2015 r. przedstawi∏a sekretarz
Klara Drobniewska. - Ubieg∏y rok obfi-
towa∏ w interesujàce wydarzenia. Mam
nadziej´, ˝e ten rok b´dzie równie
owocny, jak miniony, ˝e uda nam si´
przeprowadziç wiele ciekawych dzia∏aƒ
na rzecz miasta, jego mieszkaƒców i
goÊci - zaznaczy∏a sekretarz TPC. Skar-
bnik Jadwiga Kokotowska przedstawi-
∏a sprawozdanie finansowe za minio-
ny rok, a Jerzy Sobierajski zda∏ relacj´
z dzia∏alnoÊci Kapitu∏y im. Leonarda
Lorentowicza, której przewodniczy.
- W okresie sprawozdawczym Kapitu∏a
przyzna∏a trzy medale im. Prof. Leonar-
da Lorentowicza. Uhonorowano nimi:
W∏adys∏awa Bonowicza, Janusza Zim-
nego i Dom Samotnej Matki w Ciecho-
cinku. Statuetk´ „Leonarda” otrzyma∏

Prezydium Zebrania

Cz∏onkowie TPC podczas dorocznego spotkania



W niedziel´ 10 kwietnia w 6. rocznic´
Katastrofy Smoleƒskiej w Ciechocinku
by∏a koncelebrowana Msza Êw. pod
przewodnictwem ks. pra∏. Grzegorza
Karolaka, kapelana miejscowych Rycerzy
Kolumba. Po Mszy Êw. udano si´ pro-
cesyjnie przed G∏az Smoleƒski, gdzie

Rycerze Kolumba z∏o˝yli wiàzank´ kwia-
tów i zapalili znicze. Drugà wiàzank´
z∏o˝yli 2 radni z PiS w Ciechocinku. Na
zakoƒczenie odÊpiewano „Bo˝e coÊ
Polsk´…”

        Wojciech Krzysztof Jankowski

6. rocznica
Katastrofy Smoleƒskiej
w Ciechocinku
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Triduum Paschalne
w Ciechocinku

    Mszy Êw. Wielkiego Czwartku oraz
Wielkiej Soboty przewodniczy∏ ks. pra∏at
Grzegorz Karolak KofC, a uczestniczy∏o
w niej po 9 kap∏anów. Ks. pra∏at g∏osi∏
te˝ w te dni homilie. Nocnà Procesj´
Rezurekcyjnà wokó∏ koÊcio∏a prowadzi∏ ks.
infu∏at Leonard Urbaƒski, rodowity cie-
chocinianin, by∏y Wikariusz Generalny
Diecezji W∏oc∏awskiej. W uroczystoÊciach
Triduum, jak i Procesji uczestniczy∏o ponad
20 Rycerzy Kolumba.

     W Wielki Piàtek Liturgii M´ki Paƒskiej
w koÊciele przewodniczy∏ ks. Rafa∏ Zatorski
KofC. W homilii wspomina∏ on Ê.p. kard.
Francisa Xavier Nguy ón V n Thu na, ar-
cybiskupa miasta Ho Chi Minh w Wietna-
mie.
    „Ciemnica” by∏a urzàdzona na o∏tarzu
w lewej nawie, a „Grób Paƒski” z lewej
strony od g∏ównego o∏tarza  pod obrazem
Jezusa Mi∏osiernego.

        Wojciech Krzysztof Jankowski, 
Kronikarz Rycerzy Kolumba

w Ciechocinku
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30.04. (sobota) Koncert muzyki w∏oskiej - Guy Crucillo,
7.05. (sobota) Koncert muzyki akordeonowej na weso∏o

- Pawe∏ Sobota
8.05.  (niedziela) „Romanse cygaƒskie i rosyjskie”

- W∏odzimierz Votka
14.05. (sobota) „Romanse cygaƒsko-rosyjskie” - Liza

15.05. (niedziela) „Muzyka dla duszy i cia∏a,
czyli piosenka francuska” - Yaga

21.05. (sobota) Ballady ukraiƒskie i rosyjskie

oraz pieÊni z repertuaru Chóru Aleksandrowa
- Alexander Evseev

22.05. (niedziela) Muzyka klasyczna oraz standardy
rozrywkowe - Andrzej „Kuba” Kubacki

28.05. (sobota) „Muzyczna podró˝ po S∏owiaƒszczyênie”
 - M. Hajduczenia, M. Cysowska

29.05. (niedziela) Przeboje XX-lecia mi´dzywojennego
oraz hity disco polo - Tekilla

Koncerty plenerowe przy fontannach

W soboty koncerty odbywajà si´ przy fontannie przy t´˝ni nr 1, a w niedziele przy fontannie w Parterach Hellwiga.
Poczàtek - godz. 15.00.



Kto przyby∏ 1 kwietnia br. o godz. 17 do Czytelni-Galerii naszej biblioteki, trafi∏ w goÊcinne progi mo˝nych
nieszawskich domów dos∏ownie i w przenoÊni. A wszystko to za sprawà  znanej regionalistki i pisarki pani
Krystyny Wasilkowskiej - Frelichowskiej.
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Zakochana w rodzinnych Kujawach,
ciàgle poszukuje i odkrywa tu kolejne,
warte zapisania historie. Pe∏niàc funkcj´
prezesa Towarzystwa Mi∏oÊników Nie-
szawy, wyda∏a wraz z grupà przyjació∏
trzy cz´Êci „Nieszawskiego kalejdosko-
pu” i wiele innych publikacji promujà-
cych swoje ukochane miasto - Niesza-
w´.

Jest tak˝e autorkà wydanej w 2012
roku ksià˝ki pt. „Zapach Êwie˝ych malin.
Historie ze smakiem”. Ksià˝ka jest cie-
kawym kola˝em - opowieÊcià o kuchni
i ludziach ˝yjàcych w przedwojennej
Nieszawie, przetykana przepisami,
wspomnieniami i archiwalnymi foto-
grafiami przedstawiajàcymi Êwiat, który
ju˝ dawno odszed∏. Opisy kuchni pols-
kiej, niemieckiej, ˝ydowskiej czy kreso-
wej - wszystkie te elementy mo˝na by-
∏o zobaczyç w przedwojennej Niesza-
wie. Przed wojnà miasto zamieszkiwa-
li Niemcy, Rosjanie, ˚ydzi, Holendrzy

OpowieÊci z wy˝szych sfer

i rodzina W´grów - jak widaç, mozaika
etniczna miasta by∏a bardzo zró˝nico-
wana! Przek∏ada∏o si´ to tak˝e na kuch-
ni´ - jak wiadomo to w∏aÊnie jedzenie
jest jednym z elementów, które naj∏at-
wiej przekraczajà granice czy stereotypy.

Na promocji drugiej ksià˝ki pt. „Wy-
sokie progi” spotkali si´ zarówno miesz-
kaƒcy Nieszawy, Ciechocinka, jak i ku-
racjusze. Tym razem autorka odby∏a
niezwyk∏à podró˝ w czasie. Odwiedzi∏a
nieszawskie domy i podglàda∏a ˝ycie
„dobrze” urodzonych. GoÊciliÊmy wi´c
w dworku Bacciarellich, w domach
Iwanowskich, Laskowskich itd. Pozna-
liÊmy epizod zwiàzany z Ferdynandem
Ossendowskim. Starannie nakreÊlone
sylwetki i dokonania mo˝nych rodów
nieszawskich, a tak˝e ciekawostki z ich
˝ycia na d∏ugo pozostanà w pami´ci
s∏uchaczy i czytelników. Z kart ksià˝ki

wynika, i˝ niezale˝nie od statusu ma-
terialnego, wykszta∏cenia, czy tytu∏u,
wszystkie rodziny sà podobne - majà
konflikty, troski i radoÊci. Niezwykle
mile wspominane przez potomków
i sàsiadów, b´dà mia∏y zawsze swoje
miejsce. Pani Krystyna opowiada∏a ze
swadà i poczuciem humoru o barwnych
postaciach Nieszawian, ich przywarach
i zaletach, a wszystko to os∏odzone
zosta∏o wspania∏ymi any˝owymi cia-
steczkami (ulubione ∏akocie w rodzinie
Duninów).

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Ja-
nusza ˚ernickiego i autorka pragnà go-
ràco podzi´kowaç firmie Polkorn i jej
szefowi za pyszny any˝owy dodatek.
W imieniu autorki i naszym bibliotecz-
nym, serdecznie zapraszamy do wypo-
˝yczania i czytania „Wysokich progów”.

    Mariola Ró˝aƒska
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Pociàg „T´˝nia”
w uzdrowisku

16 kwietnia mo˝na by∏o odbyç sen-
tymentalnà podró˝ pociàgiem prowa-
dzonym przez zabytkowy parowóz. Nie
oby∏o si´ bez niespodzianek - z nieba
la∏ deszcz, pociàg mia∏ du˝e opóênienie,
a na dodatek utknà∏ pod wzniesieniem
przed Aleksandrowem Kujawskim...
Szerzej na ten temat napiszemy w kolej-
nym numerze „Zdroju Ciechociƒskie-
go”. Zapraszamy!



Czy ta ksià˝ka jest a˝ tak dobra, ˝eby
przez ponad 14 tygodni utrzymywaç si´
na liÊcie amerykaƒskiego „NY Times’a”?
Czy wynik jej sprzeda˝y w Polsce to przy-
padek czy wynik Êwietnego marketingu?
Nie ma si´ co oszukiwaç, PR zrobili Êwietnà
robot´, w czym wymiernie pomóg∏ guru
gatunków thrillerów Stephen King, który
na Twitterze przyzna∏, ˝e przez t´ powieÊç
nie móg∏ spaç.

Wszystko zaczyna si´ nico niemrawo -
Londyn, podmiejski pociàg, 8.04, wÊród
pasa˝erów siedzi Rachel - gruba, nieatra-
kcyjna, bezrobotna - kobieta po przejÊciach,
szukajàca w alkoholu ucieczki od codzien-
noÊci. Zwyk∏y pociàg, zwyk∏e ˝ycie… nie
do koƒca. Pociàg ka˝dego dnia  zatrzymuje
si´ w tym samym miejscu, nijako prowo-
kujàc do spojrzenia przez szyb´, prowo-
kujàc do „zajrzenia” w ˝ycie mieszkaƒców
domów stojàcych wzd∏u˝ torów. Rachel
nie mo˝e si´ powstrzymaç, tym bardziej,
˝e jeden z nich nale˝a∏ kiedyÊ do niej,
a dziÊ mieszka w nim jej by∏y mà˝ ze swojà
„nowà” ˝onà i córeczkà. Niezamkni´te
drzwi do dawnego ˝ycia, powodujà, ˝e
Rachel przenosi swojà uwag´ na ˝ycie m∏o-
dej pary mieszkajàcej obok jej starego do-

mu. Tom i Anna, którzy dla Rachel na po-
czàtku sà Jess i Jonson (takie nadaje im
imiona) sà pi´kni, m∏odzi, szcz´Êliwi (chy-
ba?).

Dla tych nie przekonanych proponuj´
jeszcze kilka faktów - ksià˝ka zdà˝y∏a ju˝
bowiem narobiç sporo zamieszania. Thril-
ler ukaza∏ si´ 1. lutego 2015, a do marca
sprzedano dwa miliony egzemplarzy w Sta-
nach Zjednoczonych - i kolejny milion
w Wielkiej Brytanii - a zakupu dokonywano
mniej wi´cej co 6 sekund! Prawa do t∏u-
maczenia zakupi∏o 47 krajów, a wytwórnia
DreamWorks natychmiast zainteresowa∏a
si´ zrobieniem wersji filmowej. Jednym
s∏owem - hit.

Hit? Wiele przemawia za tà ksià˝kà.
Z pewnoÊcià  Paula Hawkins znakomicie
potrafi budowaç napi´cie. G∏ówna boha-
terka - Rachel -  roztrz´siona, niepoczytalna
alkoholiczka, na w∏asne ˝yczenie rujnujà-
ca sobie ˝ycie, sk∏onna do konfabulacji,
bierna, jest idealnà ofiarà. Czytelnik zresz-
tà w pewnym momencie ju˝ nie wie, czy
jest ona ofiarà, czy mo˝e sprawcà… Licz-
ne zwroty akcji i mylenie tropów powoduje,
˝e Czytelnik wielokrotnie zmienia koncep-
cj´ odnoÊnie rozwiàzania zagadki. Final-
nie i tak nie uda∏o mi si´ domyÊliç, kto
jest g∏ównym czarnym charakterem.

To thriller psychologiczny w najczyst-
szej postaci. Bohaterkami powieÊci sà tak
naprawd´ trzy kobiety - Rachel, Megan i
Anna. ˚yjà w obcych sobie Êwiatach, dzie-
là ich charaktery, upodobania, niemal
wszystko… ̧ àczy wzajemna niech´ç i m´˝-
czyêni… Co nietypowe, w powieÊci mamy
do czynienia z narracjà pierwszoosobowà,
prowadzonà z perspektywy tych trzech
bohaterek. I trzeba przyznaç, ˝e P. Haw-
kins Êwietnie oddaje w ten sposób oso-
bowoÊç postaci, ich zachowanie i prze-
myÊlenia. „Dziewczyna z pociàgu” trzyma
w napi´ciu do ostatniej strony, udowad-
niajàc, ˝e mroczne zakamarki ludzkiej na-
tury i niebezpieczeƒstwa kryjàce si´ za po-
zorami codziennego ˝ycia to Êwietny te-
mat na thriller.

   Katarzyna WiÊniewska

Paula Hawkins „Dziewczyna z pociàgu”

TO POLECAM

AWANS

OG¸OSZENIE

Zagadka fotograficzna
Drodzy Czytelnicy, udowodniliÊcie, ˝e

znacie Ciechocinek jak w∏asnà kieszeƒ!
Fotografia, którà zamieÊciliÊmy w ostat-
nim wydaniu gazety przedstawia fragment
Teatru Letniego.

Nagrod´ wylosowa∏ Pan Aleksander
Pawlak. Zwyci´zc´ zapraszamy do siedzi-
by Biura Kultury, Sportu i Promocji Mia-
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Na scenie Miejskiego Centrum Kultury
znowu zagoÊci∏a piosenka. Tym razem
w zwiàzku z organizacjà przez MCK
powiatowych eliminacji do 22. Kujaws-
ko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki
„AWANS '16”.

Ciechociƒskie eliminacje to pierwszy
etap festiwalowej rywalizacji, którego wo-
jewódzki fina∏ odb´dzie si´ w ˚niƒskim
Domu Kultury.

Jury w sk∏adzie: Roman Fieberg, S∏awo-
mir Ma∏ecki i Barbara Kawczyƒska po wy-
s∏uchaniu kilkunastu wykonawców posta-
nowi∏o zakwalifikowaç do fina∏u Natali´
Dzik, Oliwi´ Dàbrowskà oraz Natali´ Ta-
rasek.

Warto przypomnieç, ˝e równolegle w ca-
∏ym województwie trwajà przes∏uchania
do Kujawsko-Pomorskiego M∏odzie˝owego
Przeglàdu Piosenki „DEBIUT '16”. Woje-
wódzki fina∏ tego festiwalu, organizowanego
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kul-
tury w Bydgoszczy, Miejskie Centrum Kul-
tury w Ciechocinku przy wspó∏udziale
Gminy Miejskiej Ciechocinek zaplanowano
na dzieƒ 19 czerwca br. w Muszli Koncer-
towej w parku Zdrojowym w Ciechocinku.

Ju˝ dziÊ gratulujemy wszystkim przy-
sz∏ym finalistom i zapraszamy do goÊcin-
nego Ciechocinka.

  Barbara Kawczyƒska
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sta przy ul. Zdrojowej 2b po odbiór nie-
spodzianki.

Gratulujemy!



fot. K. Jasiƒska

„Pami´tajmy o tradycji” pod takà nazwà odby∏ si´ organizowany przez Miejskie Centrum Kultury, konkurs
na kartk´ i pisank´ Êwiàtecznà.
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Do edycji ju˝ IX konkursu zaprosiliÊmy
dzieci z grup przedszkolnych i szkó∏
podstawowych powiatu aleksandrows-
kiego. Na konkurs wp∏yn´∏o przesz∏o
sto prac, trudnym zadaniem jury by∏o
wy∏onienie najciekawszych realizacji
plastycznych.

31 marca wÊród licznie zgromadzo-
nej publicznoÊci goÊciliÊmy na otwarciu
wystawy i rozstrzygni´ciu konkursu 21
finalistów. Jury przyzna∏o nast´pujàce
nagrody:

• W kategorii kartki Êwiàteczne -
przedszkola:

- I miejsce Laura Mazurek - Przed-
szkole Bim Bam Bino Aleksandrów Kuj.

- II miejsce Dorota Racka - Przedszko-
le Bim Bam Bino Aleksandrów Kuj.

- II miejsce Jakub Madajczyk - Przed-
szkole Bim Bam Bino Aleksandrów Kuj.

- III miejsce Zuzanna Podrzaska -
Przedszkole nr 1 Aleksandrów Kuj.

Wyró˝nienia: Jonatan Agacki - Przed-
szkole Bim Bam Bino Aleksandrów Kuj.
oraz Gabriela Dropiewska - Przedszkole
nr 1 Aleksandrów Kuj.

• W kategorii kartki Êwiàteczne -
szko∏a podstawowa:

Pami´tajmy o tradycji

- I miejsce Zuzanna Lipowska - Pu-
bliczna Szko∏a Podstawowa w Konecku

- II miejsce Marta Jankowska - Szko∏a
Podstawowa nr 3 Aleksandrów Kuj.

- II miejsce Oliwia Wójcik - Szko∏a
Podstawowa nr 1 Aleksandrów Kuj.

- III miejsce Magdalena Trzciƒska -
Szko∏a Podstawowa nr 1 Ciechocinek.

Wyró˝nienie: Oliwia Weso∏owska -

MCK Aleksandrów Kuj.
• W kategorii pisanki - szko∏a pod-

stawowa:
- I miejsce Zuzanna G∏owacka - Szko-

∏a Podstawowa nr 1 Aleksandrów Kuj.
- II miejsce Marta Ciesielska - Zespó∏

Szkó∏ Podstawowych w Bàdkowie
- III miejsce Martyna Cylke - Szko∏a

Podstawowa nr 1 Aleksandrów Kuj.
- III miejsce Wiktoria Pacek - Szko∏a

Podstawowa nr 1 Aleksandrów Kuj.
Wyró˝nienia:
- Alan Walczak Szko∏a Podstawowa

nr 1 Ciechocinek
- Sara Rakoca - Zespó∏ Szkó∏ Podsta-

wowych w Bàdkowie
- Maja Jankowska - Szko∏a Podstawo-

wa nr 3 Aleksandrów Kuj.
- Julia Grabowska - Szko∏a Podsta-

wowa nr 1 Aleksandrów Kuj.
- Dominik Brzóskiewicz - Szko∏a Pod-

stawowa nr 1 Aleksandrów Kuj.
- Patrycja Winiecka - Szko∏a Podsta-

wowa nr 1 Aleksandrów Kuj.
Autorzy najciekawszych prac otrzy-

mali nagrody, wyró˝nienia i dyplomy.
Nie zabrak∏o s∏odkiego pocz´stunku.
Dzi´kujemy wszystkim m∏odym artys-
tom za oryginalnoÊç, ch´ç tworzenia
i kultywowania tradycji. Mamy nadziej´,
˝e przysz∏oroczna X edycja konkursu
zgromadzi równie interesujàce prace.

                     Barbara Kawczyƒska
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fot. K. Jasiƒska

Dali z siebie wszystko i zrobili wielkie show - tak mo˝na podsumowaç
V Powiatowy Konkurs Piosenki Obcoj´zycznej pod patronatem Starostwa
Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim i szko∏y j´zykowej Chata
J´zyków Âwiata w Toruniu , który odby∏ si´ w piàtek 11 marca 2016r.
w MCK w Ciechocinku. Od  5 lat konkurs jest organizowany przez dy-
rektora i  nauczycieli j´zyków obcych LO im. Stanis∏awa Staszica w Cie-
chocinku.

Kalendarz imprez
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Piosenka Obcoj´zyczna

Celem konkursu jest pokazanie, ˝e
mo˝na uczyç si´ j´zyków obcych, ∏àczàc
przyjemne z po˝ytecznym, stworzyç
m∏odym ludziom szans´ na prezentacj´
ich talentów wokalnych  i umiej´tnoÊci
j´zykowych oraz zintegrowaç m∏odzie˝
powiatu aleksandrowskiego.

Konkurs uÊwietnili swojà obecnoÊ-
cià:  starosta aleksandrowski - Dariusz
Wochna,  wicestarosta Wojciech Mar-
jaƒski,  Edyta Stefaniak  Mansour -
radna  Powiatu  Aleksandrowskiego,
Barbara Kawczyƒska - dyrektor MCK
w Ciechocinku i S∏awomir Ma∏ecki -
nauczyciel Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Ciechocinku. Do ry-
walizacji stawi∏o si´ 13 uczniów szkó∏
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z powiatu aleksandrowskiego, w tym
dwie uczennice z naszej szko∏y:  Domi-
nika Bibro i Julia Kapica. Wszyscy uczest-
nicy wyst´powali w jednej kategorii -
soliÊci. Poziom j´zykowy i artystyczny
wyst´pujàcych by∏ bardzo wysoki i trud-
no by∏o wy∏oniç zwyci´zców. Ich umie-
j´tnoÊci ocenia∏o jury w sk∏adzie: pani
prof. Bogus∏awa Wojno - przewodni-
czàca, pan prof.  Jakub Krzewiƒski, pa-
ni Barbara Kawczyƒska i pan S∏awomir
Ma∏ecki.

Decyzjà jury: I miejsce zaj´∏a Domini-
ka Bibro - uczennica LO im. Stanis∏awa
Staszica w Ciechocinku, która otrzyma-
∏a nagrod´ ufundowanà przez szko∏´
j´zykowà Chata J´zyków Âwiata w To-
runiu - 120 -godzinny kurs j´zyka an-
gielskiego. Wykona∏a utwór  „One night
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Dominika Bibro

23.04. 21. Przeglàd Piosenki
Przedszkolnej

miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK
24.04. koncert „Komu piosenk´”

w wykonaniu Aleksandry i Andrzeja
Frydryszków

miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK
27.04  Inauguracja Roku

Jubileuszowego: Uroczysta Sesja Rady
Miasta, koncert jubileuszowy

miejsce: Teatr Letni
27.04  Otwarcie wystawy plenerowej

„180 lat! Ciechocinek uzdrawia
pot´˝nie”

miejsce: skrzy˝owanie ulic Zdrojowej
i KoÊciuszki

Posadzenie drzewek Roku
Jubileuszowego

miejsce: Park Zdrojowy
MAJ

1.05  Majowa Parada ulicami
Ciechocinka

miejsce: ulice miasta
1.05  Jubileuszowy Piknik z okazji 100-

lecia uzyskania praw miejskich,
„rodzinna fotografia ciechocinian”

z drona, koncert zespo∏u „Zakopower”
miejsce: Stadion Miejski

2.05 Koncert chóru ze Szwajcarii
miejsce: Muszla Koncertowa

3.05 Musical „Bodo”
miejsce: Teatr Letni

7.05   „Ciechociƒskie czytanie
„Excentryków” z udzia∏em autora ksià˝ki

W∏odzimierza Kowalewskiego
miejsce: plac przed kinem „Zdrój”

7.05.  Wieczór autorski
z W∏odzimierzem Kowalewskim

miejsce: sala widowisowo-kinowa MCK
12.05. Koncert zespo∏u Krosny

z Bia∏orusi
miejsce: sala widowisowo-kinowa MCK
14.05  125-lecie Teatru Letniego: Benefis

Andrzeja Szopy z udzia∏em artystów
Teatru Kwadrat, wyst´p zespo∏u „Zdrowa

Woda” i „Sko∏owani”
miejsce: Teatr Letni

21.05  Ogólnopolska Akcja Zbiórki Krwi
„Motoserce” 2016

miejsce: Muszla Koncertowa w parku
Zdrojowym

28.05  Przeglàd Orkiestr D´tych OSP
miejsce: Muszla Koncertowa w parku

Zdrojowym
29.05  Parada oraz Wojewódzkie Pokazy

Po˝arnicze z okazji 130-lecia OSP
w Ciechocinku

miejsce: Stadion Miejski
Powy˝sze kalendarium mo˝e ulec zmianie.

only”- Jennifer Hudson; II miejsce  za-
j´∏a Julia Bartoszek - uczennica Gimna-
zjum im. Polskich Olimpijczyków w Cie-
chocinku, która zosta∏a w∏aÊcicielkà
smartfona Samsung Galaxy J5- ufundo-
wanego przez Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim. Zaprezen-
towa∏a piosenk´ „Try it on my own”
Whitney Houston, III miejsce zdoby∏a
Martyna Gawroƒska  z MCK w Aleksan-
drowie Kujawskim, która Êpiewa∏a ,,Lay
me down” Sama Smitha, dla której
kwot´ 500 z∏ ufundowa∏a pani Aneta
Kurtys. Nagrod´ PublicznoÊci - czytnik
e-booków ufundowany przez pana
dyrektora LO w Ciechocinku pana Zbig-
niewa Ró˝aƒskiego otrzyma∏a Dominika
Bibro.

W tej edycji konkursu organizatorzy
przewidzieli dwa równorz´dne wy-
ró˝nienia. Kwot´ 250 z∏ dla ka˝dej
z wyró˝nionych osób, ufundowanà
przez panià  Edyt´ Stefaniak Mansour
oraz pana Lotfi Mansour - w∏aÊcicieli
Niepublicznego Zak∏adu Opieki  Zdro-
wotnej „Przychodnia Rodzinna”, jury
przyzna∏o: Julii Kapicy z LO im. Sta-
nis∏awa Staszica w Ciechocinku za pio-
senk´ „Skinny Love” Birdy oraz Darii
Szudzik  z Publicznego Gimnazjum
Towarzystwa Salezjaƒskiego za utwór
„Stay” Rihanny.

Konkurs by∏  bardzo udany.  Podzi-
wialiÊmy du˝e umiej´tnoÊci wokalne
i j´zykowe wszystkich uczestników.
Widownia entuzjastycznie reagowa∏a
na kolejne utwory i nagradza∏a je grom-
kimi brawami. W roli prowadzàcych
bardzo dobrze spisa∏y si´ siostry Afro-
dyta i Roksana Drà˝kowskie. Organiza-
torzy pragnà z∏o˝yç serdeczne podzi´-
kowania wszystkim sponsorom, ucz-
niom zaanga˝owanym w organizacj´
konkursu, konferansjerom, panu ¸u-
kaszowi Ma∏eckiemu i ch∏opcom z klasy
2a za opraw´ muzycznà konkursu.
Dzi´kujemy te˝ panu Tomaszowi Ma-
dajczykowi - prezesowi Sanatorium
Uzdrowiskowego Chemik oraz piekarni
Polkorn w Ciechocinku  za wspania∏y
pocz´stunek. Dzi´kujemy wszystkim
wykonawcom i ich opiekunom za udzia∏
w tegorocznym  konkursie. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do udzia-
∏u w kolejnej edycji w roku 2017.

      Bogus∏awa Wojno



Pi´knie nam pogoda dopisa∏a na powitanie Pani Wiosny! Weso∏e s∏oneczko zach´ca∏o dzieci do zabaw na Êwie-
˝ym powietrzu, a w przyrodzie wyczuwa∏o si´ g∏´bokie westchnienie i radoÊç, ˝e ju˝ czas, ju˝ czas… budziç
si´, wstawaç, rosnàç i zieleniç.

21 marca to jeden z tych dni, na które dzieci czekajà z ogromnà niecier-
pliwoÊcià.  Ju˝ od rana wszyscy zebraliÊmy si´ w jednej sali, aby us∏yszeç
rozstrzygni´cie konkursu plastycznego na kartk´ Êwiàtecznà pt. „Pisanki,
kraszanki, jajka malowane”.
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Dlatego przedszkolaki wszystkich
grup zebra∏y si´ w sali Gumisiów i wita∏y
Wiosn´ zabawami, okrzykami, zagad-
kami matematycznymi i piosenkami.
Natomiast wszystkie Panie gra∏y role
nawiàzujàce do mijajàcej i nadchodzà-
cej pory roku: sypa∏y Êniegiem, gra-
dem, by∏y z∏ym wichrem.  Ale te˝: by∏y
s∏oneczkiem, wiosennym wietrzykiem
i deszczykiem, a tak˝e pracowitym
skowronkiem. W koƒcu - dzi´ki pomocy
dzieci - uda∏o si´ przegnaç Zim´ i za-
panowa∏a s∏oneczna Wiosna.

Na koniec zabawy, aby ten fakt utr-
waliç, dzieci wysz∏y na podwórko i w
wielkim ognisku spali∏y z∏à Zim´ (wy-
konanà z ekologicznych materia∏ów).
Póêniej pobieg∏y do swobodnych za-
baw, bo pogoda wprost do tego za-
ch´ca∏a!

        Wies∏awa Wójcik

PIERWSZY DZIE¡ WIOSNY
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Celem konkursu by∏o rozwijanie
dzieci´cej twórczoÊci plastycznej, po-
budzanie wyobraêni, rozwijanie zain-
teresowaƒ tradycjami wielkanocnymi,
rozbudzanie poczucia estetyki i pi´kna.

Jury wy∏oni∏o nast´pujàcych laurea-
tów:

Kategoria I (3-4 lat):

I miejsce: Antonina Wawrzeƒczak 
II miejsce: Antonina Matuszak 
III miejsce: Wojtek Wawrzeƒczak.

Wyró˝nienia:

Olga Kuchta
Kazimierz Przekwas.

Kategoria II (5-6 lat):

I miejsce: Wiktor Zajàczkowski

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU
KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU

II miejsce: Wojtek Morawski
III miejsce: Maja Smoliƒska.

Wyró˝nienia: 

Oliwia D´bowska
Kinga Derengowska.

Po uroczystym og∏oszeniu wyników
oraz wr´czeniu nagród, ruszyliÊmy
wszyscy ulicami miasta, barwnym ko-
rowodem. Przygotowania do powitania
wiosny trwa∏y kilka dni, gdy˝ dzieci
wraz z rodzicami wykonywali przepi´k-
ne, kolorowe i pomys∏owe kwiaty z bi-
bu∏y (i nie tylko). Tego dnia ÊpiewaliÊ-
my równie˝ piosenki o wioÊnie oraz
szukaliÊmy jej oznak w przyrodzie.

        Joanna Kowalska



Co robicie w domu po powrocie z przed-
szkola?
Pawe∏: Ja buduj´ maszyny z klocków lego.
Jakie to maszyny?
Pawe∏: Takie, które strzelajà i które nie
strzelajà. WymyÊlam te˝ ludzi moich ulu-
bionych. Jak ju˝ wszystko zbuduj´, to po-
kazuj´ mojemu tacie.
Tosia: Ja oglàdam bajki w telewizji.
Kuba: A ja pytam mam´, czy mog´ wziàç
jej komórk´ i jak mi pozwoli, to gram w
Angry Birds. Czasami bawi´ si´ te˝ z bra-
tem albo chodz´ na treningi pi∏ki no˝nej.
Co wtedy porabiajà Wasi rodzice?
Tosia: Sprzàtajà.
Pawe∏: Moja mama robi obiad, a potem
oglàda telewizj´.
A jak sp´dzacie czas w weekendy?
Tosia:  Bawi´ si´ lalkami. Sama albo z sio-
strà Wiktorià.
Kuba: A ja cz´sto ze starszym bratem (ma
9 lat) i z mamà chodz´ na basen.
Pawe∏: Mój brat mia∏ osiemnaÊcie lat, a te-
raz ma dziewi´tnaÊcie. Potem b´dzie mia∏
lat dwadzieÊcia, dwadzieÊcia jeden, dwa-
dzieÊcia dwa, dwadzieÊcia trzy, dwadzieÊcia
cztery....
Jeêdzicie te˝ gdzieÊ?
Tosia: Tak. Do babci. Jedna mieszka w
Aleksandrowie, a druga na ulicy Wo∏u-
szewskiej.
Kuba: My cz´sto do Torunia jeêdzimy. Na
zakupy albo do McDonalds'a.
Pawe∏: A my ciàgle jeêdzimy do sklepu, do
miasteczka albo do babci i dziadka, którzy
mieszkajà niedaleko. Trzeba tylko prze-
jechaç autostrad´, zatrzymaç si´ na Êwiat-
∏ach, a jak znajdziesz taki du˝y sklep, obok
którego jest stacja benzynowa, to trzeba
skr´ciç tutaj tutaj tutaj...
Wyje˝d˝aliÊcie kiedyÊ gdzieÊ dalej?
Kuba: Ja by∏em nad morzem w Dàbkach.
Troch´ si´ chlapa∏em. KupiliÊmy pi∏k´ i gra-
liÊmy na trawie. Pi∏ka p´k∏a i mama kupi∏a
nam drugà takà samà.
Tosia: Ja kiedyÊ te˝ by∏am na pla˝y. Troch´
p∏ywa∏am z siostrà, troch´ le˝a∏am....
Pawe∏: Te˝ by∏em nad morzem, ale by∏em
ma∏y i nie pami´tam za dobrze. MusieliÊmy
spaç w namiotach.
Tosia: Przypomnia∏o mi si´, ˝e na pla˝y
by∏am jeszcze kiedyÊ z Weronikà, czyli ko-
le˝ankà Wiki i mojà. By∏am te˝ nad jezio-
rem. Musia∏am wtedy spaç w namiocie
z moim pieskiem Szogunem i by∏o mi nie-
wygodnie.

Trzeba skr´ciç tutaj tutaj tutaj
Pawe∏ Andrzejewski, Tosia Suczkow i Kuba Wi´ckowski opowiedzieli naszym
Czytelnikom, w jaki sposób sp´dzajà czas wolny.

W dniu 31 marca pi´cio i szeÊciolatki
z Przedszkola Samorzàdowego nr 2
im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku
wzi´∏y udzia∏ w wycieczce do Torunia,
aby uczestniczyç w przedstawieniu
Moskiewskiej Rewii Na Lodzie, która
zaprezentowa∏a baÊniowe widowisko
oparte na motywach baÊni H.Ch. An-
dersena pt. „Królowa Âniegu”. Zespó∏
rewii by∏ jednà z g∏ównych atrakcji na
Mi´dzynarodowym Festiwalu Kultury
Pary˝ 2005, 2007, 2008, 2010.

Ogromne iloÊci dzieci, które przyby-
∏y oglàdaç widowisko wydawa∏y si´ byç
zachwycone pokazem umiej´tnoÊci
∏y˝wiarzy artystów, zawierajàcych trud-
ne elementy jazdy figurowej na lodzie.
Przedstawienie, po∏àczone z grà Êwiate∏
oraz muzykà, przyku∏o uwag´ zebranej
m∏odej publicznoÊci, a na widowni s∏y-
chaç by∏o g∏osy zachwytu. Wra˝enia
niezapomniane!

  Aleksandra Wawrzonkowska

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI17

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

ByliÊcie kiedyÊ w górach?
Pawe∏: Tak! MieszkaliÊmy w fajnym domku
i nie musieliÊmy mieç pralki. Nie trzeba
by∏o sprzàtaç. MieliÊmy talerze jednorazowe
i stó∏ do jedzenia - od razu mieliÊmy naszy-
kowanà musztard´ i keczup. Fajnie by∏o.
Po górach chodzi∏eÊ?
Pawe∏: Tak. I jeêdzi∏em na jeêdziku. Zimà
by∏em.
Tosia: Moja siostra by∏a kiedyÊ w górach.
Nie zabra∏a mnie...
Czemu?
Tosia: Nie wiem...
Ile siostra ma lat?
Tosia: SzesnaÊcie. Wiki by∏a w górach z ku-
zynem, ciocià i druga ciocià.
W jakie ciekawe miejsca jeszcze si´ czasem
wybieracie?
Kuba: Do Torunia, tam gdzie sà huÊtawki.
Pawe∏: A nie mo˝e si´ pani zapytaç, komu
si´ rusza zàb?
Hmm... Komu?
Pawe∏: Mnie!!!
Tosia: Chodz´ jeszcze do parku Sosnowego
karmiç wiewiórki oraz do parku Zdrojowego
karmiç kaczki.
Pawe∏: Ja chodz´ z tatà do parku z kaczka-
mi, a potem pod t´˝nie i patrz´ na numery.
Po drodze tata  kupuje mi lody.
Tosia: Ja pod t´˝niami je˝d˝´ z Wiktorià
na wrotkach.
Pawe∏: KiedyÊ mnie tata zabra∏ do takiego
fajnego parku. Kupi∏ mi kie∏bask´ i Kubusia
Playa, ale nie uwa˝a∏ na drog´ i wjecha∏
w je˝a!
Gdzie chcielibyÊcie jeszcze jechaç?
Tosia: Ja bym chcia∏a jechaç do Weroniki
- kole˝anki mojej i Wiktorii.
A Weronika gdzie jest?
Tosia: Nie wiem gdzie, ale zawsze do niej
jeêdzimy.
Kuba: A ja bym chcia∏ jechaç do cioci,
która mieszka w Niemczech.

      Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka

Moskiewska
Rewia Na Lodzie

pt.
„Królowa Âniegu”
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Od lewej: Kuba Wi´ckowski, Tosia Suczkow, Pawe∏
Andrzejewski



Uczniowie klasy III AC Liceum Ogólnokszta∏càcego im. St. Staszica z wychowawczynià Ewà Malinowskà.

Ka˝da klasa reprezentowa∏a inne
paƒstwo, przez co mo˝na by∏o prze-
nieÊç si´ w takie zakàtki Êwiata, o któ-
rych zwiedzeniu mo˝na by tylko po-
marzyç. Zadaniem poszczególnych klas
by∏o zaprezentowanie kultury wylo-
sowanego kraju. By∏y to: Indie, Norwe-
gia, Japonia, Rosja,  Grecja i Meksyk.

Zanim nastàpi∏ czas wyst´pów kla-
sowych, uczniowie dostali jednà z nie-

21 marca 2016r. w ciechociƒskim liceum zagoÊci∏a wiosna, ciep∏o i pogodnie przyj´ta przez uczniów,
którzy postanowili uczciç ten dzieƒ wspólnà naukà i zabawà. Na sali gimnastycznej zgromadzi∏a si´
mieszanka kultur, a w powietrzu unosi∏ si´ zapach wyÊmienitych potraw.
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Pierwszy dzieƒ wiosny w Liceum
Ogólnokszta∏càcym im. Stanis∏awa Staszica
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powtarzalnych okazji do wykazania si´
wiedzà o patronie szko∏y - Stanis∏awie
Staszicu. Wytypowane osoby stan´∏y
do rywalizacji, zmierzajàc si´ z pytania-
mi, dotyczàcymi ˝ycia i twórczoÊci nie-
zwyk∏ej osoby, jakà jest autor „Przestróg
dla Polski”. Ka˝dy z uwagà s∏ucha∏ py-
taƒ, nierzadko bardzo trudnych. Wygra-
∏a klasa 2 - profil humanistyczny z re-
prezentacjà w sk∏adzie: Gabriela

Wasilewska, Maciej Jaworski i Kacper
Kmieciak. Zwyci´zcy otrzymali nagrody
ksià˝kowe.

Zaraz potem nadszed∏ czas na wys-
t´py. Ka˝da klasa mog∏a pochwaliç si´
strojem i wybranà formà prezentacji.
Przewa˝a∏ taniec, ka˝dy inny i wyjàtko-
wy, pochodzàcy z odleg∏ych od siebie
krajów. Sale lekcyjne zosta∏y udekoro-
wane, wi´c wchodzàc do ka˝dej z nich,
mo˝na by∏o poczuç innà, dla wi´kszoÊci
z obecnych - nowà atmosfer´. Otwarty
by∏ tak˝e bufet, pe∏en ró˝norodnych
daƒ. Uczniowie i nauczyciele zasma-
kowali w innych kulturach, odrywajàc
si´ od rzeczywistoÊci. Bez wàtpliwoÊci
mo˝na powiedzieç, ˝e Liceum Ogólno-
kszta∏càce im. S. Staszica otworzy∏o si´
na wiosn´, pozostawiajàc mroênà zim´
za sobà.

       Marcelina Zdziech



M∏odzi artyÊci,  poprzez przepi´knà
muzyk´ i màdre s∏owa komentarza,
zaczerpni´te z Biblii, przypomnieli wy-
darzenia sprzed dwóch tysi´cy lat, które
tworzà histori´ naszego zbawienia. Ze-
brani w auli gimnazjum pracownicy
szko∏y i uczniowie mieli mo˝liwoÊç  du-
chowego uczestnictwa w ostatnich go-
dzinach ˝ycia Jezusa.  W  ciszy i zadu-
mie  mogli dokonaç  g∏´bokiej refleksji
nad w∏asnym ˝yciem i post´powaniem.

Misterium by∏o pi´knym doÊwiad-
czeniem wielkopostnej  modlitwy i wy-
mownym  przygotowaniem do nad-

W Êrod´ 23 marca 2016 roku, tu˝ przed Êwiàtecznà przerwà wiosennà,
uczniowie klasy II b i III b Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku  wysta-
wili, pod kierunkiem siostry Aldony Puk i pani Wies∏awy WiÊniewskiej,
Misterium M´ki Paƒskiej.

  Tradycjà Publicznego Gimnazjum przy ulicy Wojska Polskiego w Ciechocinku sta∏ si´ Dzieƒ Otwarty dla
uczniów klas szóstych. Wówczas w murach gimnazjum spotykajà si´ uczniowie, rodzice i nauczyciele, aby
w atrakcyjny sposób zaprezentowaç dorobek naszej szko∏y.

Kielich goryczy.
Misterium M´ki Paƒskiej
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DZIE¡ OTWARTY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W CIECHOCINKU

chodzàcych Âwiàt Wielkanocnych. 
Na uwag´ zas∏uguje bogata sce-

nografia i sugestywna gra aktorów.
W poszczególne role wcielili si´ nast´-
pujàcy uczniowie:  Jezus - Patryk Ma-
cewicz (II b), Maryja - Izabela Niedzia∏-
kowska (III b),  Jakub - ¸ukasz Niedzia∏-
kowski (II b), Jan - Dominik Kuliƒski
(III b),  Piotr - Edgar Kuzara  (II b), uczo-
ny w piÊmie - Bartosz Woêny (II b),
Weronika - Martyna Centkowska  (III
b), Arcykap∏an i Szymon z Cyreny - Da-
riusz Majewski (II b), Pi∏at- Kacper Kulpa
(II b), ˝o∏nierze - Szymon OleÊkowski
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(II b), Artur Veryho (II a), Anio∏ - Oliwia
Wasilewska (III b), p∏aczàce niewiasty
- Kornelia Ochociƒska, Laura W∏odar-
czyk, Mirella Suchodolska, narrator -
Aleksandra Budziszewska (III b).

Misterium zosta∏o zaprezentowane
po raz drugi dla rodziców, mieszkaƒ-
ców Ciechocinka tu˝ po Âwi´tach Wiel-
kanocnych. Serdecznie dzi´kujemy za
doznane prze˝ycia.     

Ko∏o dziennikarskie pod kierunkiem
Ewy Rogoziƒskiej

7 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.30. na
hali sportowej OSiR-u, na której codziennie çwiczà
nasi gimnazjaliÊci, odby∏ si´ mecz siatkówki mi´-
dzy obecnymi uczniami pierwszych klas a zapro-
szonymi goÊçmi - obecnymi uczniami klas VI ze
szkó∏ podstawowych z Ciechocinka, z Wo∏usze-
wa, a nawet z Aleksandrowa Kujawskiego i ze
Stawek.

Po rozgrywkach m∏odzie˝ gimnazjum zapro-
wadzi∏a goÊci na szkolnà aul´, gdzie zosta∏ za-
prezentowany program artystyczny pt. „Szkol-
na TV”, na który sk∏ada∏y si´ zabawne dialogi,
piosenki, wiadomoÊci ze Êwiata polityki, kultury
i sportu oraz pokaz mody. Wystàpili soliÊci, lau-
reaci wielu konkursów wokalnych: Daria Troja-

nowska, Julia Bartoszek, Kasia Grefkiewicz, Adrian
Paw∏uszka. Oryginalny taniec zaprezentowa∏a
Paulina Âwistek, a tango wykonali uczniowie
klas: 2a i 3a. W dialogach, scenkach programu
artystycznego swe aktorskie talenty ukazali: Zu-
zanna Trojanowska, Marcel Matyjanowski, Wiktor
Ma∏kiewicz, Monika Maƒkowska, Wiktoria Gó-
recka, Amelia Bogus∏awska, Otylia Zegarowska,
Patrycja Czerwiƒska. Ca∏oÊç prowadzili: Julia Hej-
dysz i Mariusz Modrzejewski.

Wa˝nym punktem Dnia Otwartego by∏o wy-
stàpienie pani dyrektor Anny W∏adkowskiej, która
poinformowa∏a uczniów i ich rodziców o warun-
kach i terminach rekrutacji.

W przysz∏ym roku szkolnym uczniowie klas I
sami mogà zdecydowaç, jakà b´dà realizowaç
poszerzonà ofert´ zaj´ç sportowych. Do wyboru
majà pi∏k´: siatkowà, koszykowà, no˝nà oraz
p∏ywanie. Do rozwijania sportowych pasji sk∏a-
niajà Êwietnie wyposa˝one: najwi´ksza w mieÊcie
hala sportowa, si∏ownia i wielofunkcyjne boiska.

Kolejnà atrakcjà tego dnia by∏o zwiedzanie
szko∏y. ka˝da klasa przygotowa∏a s∏odki pocz´-
stunek, który zosta∏ serdecznie przyj´ty. W salach
lekcyjnych nauczyciele i ich wychowankowie
prezentowali atrakcyjne niespodzianki, opowiadali
o zaj´ciach dydaktycznych, niesamowitych wy-

cieczkach, ciekawych zaj´ciach dodatkowych
pozwalajàcych na realizacj´ zainteresowaƒ i pasji
uczniowskich.

Spotkanie przebieg∏o w mi∏ej i serdecznej at-
mosferze. GoÊcie wyrazili szczere uznanie i za-
skoczenie spowodowane wielkoÊcià szko∏y, no-
woczesnym wyposa˝eniem sal lekcyjnych oraz
licznymi sukcesami naszych uczniów w konkur-
sach przedmiotowych, artystycznych i sportowych
oraz bardzo dobrymi wynikami egzaminów gim-
nazjalnych i dalszymi losami naszych absolwen-
tów.

Ka˝dy uczestnik spotkania otrzyma∏ folder
o szkole, przygotowany przez uczennice klasy
II a Matyld´ Pietrzykowskà i Agat´ Szymaƒskà.

Serdecznie zapraszamy obecnych szóstokla-
sistów do naszej szko∏y!

W publicznym gimnazjum im. Polskich Olim-
pijczyków zdob´dziesz gruntownà wiedz´ i umie-
j´tnoÊci, poznasz wspania∏ych ludzi, poszerzysz
swoje zainteresowania, rozwiniesz pasje!

Zapraszamy!

Samorzàd Uczniowski, Dyrekcja
i Grono Pedagogiczne

Publicznego Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku
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Osiem dru˝yn uczestniczy∏o w IV
Otwartym Turnieju Trójek Siatkarskich
Kobiet i Dziewczàt, który 19 marca zosta∏
rozegrany w ciechociƒskiej Hali Sporto-
wej. Zespo∏y rywalizowa∏y systemem
„ka˝dy z ka˝dym”.

 Wyniki:
1. SZKLANY - 14 p. (A. Borzych,

S. Kruszka, M. Dobrzaƒska, P. Rojek)
2. ODWIECZNY PROBLEM - 12 p.

(J. Maziarz-Malinowska, I. Rakusiewicz,
A. Nasiƒska)

3. ALEKSANDRIA I - 8 p. (N. T∏ucho-
wska, N. Tuniƒska, K. Chojnacka)

4. RATATUJ - 6 p.
5. OSP PADNIEWO - 6 p.
6. ALEKSANDRIA III - 6 p.
7. ALEKSANDRIA II - 4 p.
8. SCHOPENHAUER TEAM - 0 p.
Najlepsze zespo∏y zosta∏y nagrodzone

statuetkami i medalami ufundowanymi
przez OSiR w Ciechocinku. Najlepszà
zawodniczkà turnieju zosta∏a wybrana
Sandra Kruszka (Szklany).

Maciej Wzi´ch

Trójki
siatkarskie
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6 dru˝yn wzi´∏o udzia∏ w IX Ama-
torskim Turnieju Pi∏ki Siatkowej o Pu-
char Burmistrza Ciechocinka, który
2 kwietnia zosta∏ rozegrany w Hali
Sportowej. Zespo∏y rywalizowa∏y sys-
temem ka˝dy z ka˝dym.

Koƒcowa kolejnoÊç:
1. Powa∏kowice Osi´ciny - 4 p. (9-2)
2. Dropshot Ciechocinek - 4 p. (8:2)
3. Dragon Dobre - 3 p. (6:4)
4. Pojezierze Brzuze - 3 p. (6-6)
5. Cios Toruƒ - 1 p. (2-8)
6. Volley Master C-nek - 0 p. (1-10).
Najlepszà zawodniczkà zosta∏a wy-

brana Weronika Majewska (Dropshot),
najlepszym zawodnikiem Kacper Bo-
browski (Dropshot), najlepszym ata-
kujàcym zosta∏ Pawe∏ Wujkowski (Po-

wa∏kowice Osi´ciny), a najlepszym ro-
zgrywajàcym wybrano Piotra Ko∏tuƒ-
skiego (Dragon). Nagrody dla najlep-
szych dru˝yn ufundowali OÊrodek
Sportu i Rekreacji w Ciechocinku i Biuro
Kultury, Sportu i Promocji Ciechocinka.

     M. Wzi´ch
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WSPOMNIENIE O J. ˚ERNICKIM

Aby historia by∏a sprawiedliwa
77 lat temu urodzi∏ si´ w Ciechocinku w

domu nauczycieli, w czasie, gdy zawód
jego rodziców mia∏ szczególne znaczenie
w okupowanej Polsce. Rodzice dali Janu-
szowi wzór dla ˝ycia: by∏ Êwiadkiem taj-
nych lekcji j´zyka i historii Polski, ojciec
nie szcz´dzi∏ mu widoku ewakuowanych
z frontu rannych ˝o∏nierzy niemieckich
i dzieli∏ miejsce w domu rodzicielskim
z niemieckà dziewczynà przygarni´tà
przez rodziców. Janusz wyszed∏ z domu
ju˝ jako poeta: posiad∏ mi∏oÊç do ojczyzny,
obowiàzek jej s∏u˝enia i tolerancj´.
    W okresie studiów spotka∏ m∏odych
ludzi, którzy, ró˝niàc si´ mi´dzy sobà
mieli jeden cel: swój talent poetycki oddaç
w s∏u˝bie literatury polskiej. To nie by∏
∏atwy okres dla bycia poetà. Po euforii
wolnoÊciowej, jaka wybuch∏a po paêdzier-
niku 1956 roku, w∏adze próbowa∏y skana-
lizowaç wolne s∏owo. Jeszcze tylko w ze-
spole istnia∏a szansa na wyp∏yni´cie. Tak
dosz∏o do stworzenia zorientowanej na
wspólny cel grupy m∏odych poetów, któ-
rzy w roku 1961 w warszawskiej herba-
ciarni „Gong” okreÊlili siebie jako Orien-
tacja Poetycka; Janusz nadal jej imi´: „Hy-
brydy”. Byç poetà to powo∏anie wznios∏e
i potrzebne dla ducha, ale nie wystarczy
dla chleba. Przez trzy lata jeszcze grupa
dzia∏a∏a w bliskim kontakcie, publikujàc
sporadycznie w∏asne czasopismo i w cza-
sopismach opanowanych ju˝ przez wczeÊ-
niejsze pokolenie poetów wyniesionych
falà wolnoÊci s∏owa w roku 1956.
   Janusz wyszed∏ naprzeciw ˝yciu, po-
dejmowa∏ si´ ró˝nej pracy i nie przesta-
wa∏ pisaç. Stabilizacj´ da∏o mu za∏o˝enie
rodziny i powrót do rodzinnego miasta.
Pozostawa∏ jednak w kontakcie z innymi
hybrydowcami, Êwiadomy coraz mniej
przychylnej dla nich atmosfery w spek-
trum literackim. A jednak ju˝ po pierwszej
ksià˝kowej publikacji wierszy „Szept przez
wiatr” (1964), pozycja Janusza ˚ernic-
kiego nie pozostawia∏a wàtpliwoÊci, ˝e
jest to czo∏owy poeta „pokolenia 1960”.
   W roku 1966, który uznany zosta∏ po-
wszechnie za rok rozpadu Orientacji, tak
naÊwietla problem inicjatorowi jej po-
wstania Jerzemu Leszinowi:
   „...wyró˝nikiem naszym nie jest wul-
garnie poj´te poezjowanie, ale charak-
ter spojrzenia na Êwiat. Zarówno nasza
wyobraênia, s∏u˝ebna wobec naszych
treÊci, jak i nasze wypowiedzi teoretycz-
ne lub deklaracje ideowe - nie wynikajà
z koniecznoÊci p r z y s t o s o w a n i a
do rzeczywistoÊci, lecz po prostu psy-
chicznej  k o n i e c z n o Ê c i  takiego
o d c z u w a n i a.”

   Poeta Janusz ˚ernicki poj´cie „hybryd”,
które nada∏ orientacji poetyckiej, rozsze-
rza w kontekÊcie s∏u˝ebnej roli poety
tak˝e na spo∏eczeƒstwo, które posiada
formu∏´ hybrydowà, ró˝nych orientacji
dzia∏ajàcych dla jednego celu, którym
jest ojczyzna. Czy przypadkiem nie cho-
dzi tutaj po prostu o  d e m o k r a c j ´?
˚ernicki, jako poeta, nie dà˝y do zam-
kni´cia si´ w ciasnej grupie, lecz wspó∏-
pracuje z innymi ugrupowaniami. W ro-
ku 1968, gdy wyszed∏ zbiór „Landszaft
z wirujàcym dnem” wyró˝niony na reno-
mowanym konkursie „Nike Warszawska”,
a zaraz potem ukaza∏ si´ rocznikowy al-
manach twórczoÊci poetyckiej „Za pro-
giem”, Janusz do∏àczy∏ w postscriptum
podpisany indywidualnie przez niego
program-manifest definiujàcy, jak on sam
nazwa∏: „Poezj´ wzoru”. Nie tylko dla
mnie, nie tylko dla wielu, których w roku
1961 poderwa∏o powstanie Orientacji,
ale tak˝e  w opinii krytyki literackiej, „Hy-
brydy”, jako grupa poetycka ju˝ nie ist-
nia∏a. Janusz ˚ernicki zaistnia∏ ze swoim
manifestem gotowy do wspó∏dzia∏ania
na rzecz rozbudzonej polskiej poezji ze
wszystkimi innymi kierunkami i grupami,
t∏umaczàc cierpliwie, co do tego momen-
tu inni pojàç nie mogli:  „Poezjà wzoru
nazywam takà poezj´, która odzwiercie-
dla owe sta∏e i elementarne predyspozycje
uczuciowe cz∏owieka, owe „tendencje
uczuciowe”, szczególnie silnie „eksponu-
jàc ich (w chemicznym znaczeniu) war-
toÊciowoÊç, czyli mo˝liwoÊç wchodze-
nia w ró˝ne reakcje, w tych wielkoÊciach
i ró˝norodnoÊciach dopatruj´ si´ wyjàtko-
wego znaczenia poezji”.

Janusz pozosta∏ wierny swojemu ma-
nifestowi, u którego podstaw nie tylko
ja widz´ g∏´bokie prze˝ycia psychiczne
z roku 1945. W Postscriptum do anto-
logii poeta apelowa∏: „Nale˝y budowaç
na tych pozornych od∏ogach naszej psy-
chiki, których jak dotàd wstydziliÊmy si´
niczym kompromitujàcej choroby.”
   Przyjaciele odeszli. Inni zawiedli. ˚ona
poety nada∏a ksià˝ce stanowiàcej vade-
mecum z ˝ycia i przemyÊleƒ m´˝a, tytu∏-
poj´cie: „poeta osobny”. Sparafrazowa-
∏em to poj´cie, przedstawiajàc go niedaw-
no w szkicu w „Poezji dzisiaj” jako „hy-
bryd´ osobnego”. Jeszcze kilka lat temu,
ale krótko przed swojà Êmiercià, przyjaciel
Janusza ˚ernickiego, inicjator powstania
Orientacji, Jerzy Leszin, komentujàc wybór
wierszy innego poety blisko zwiàzanego
z Orientacjà Poetyckà „Hybrydy” Andrzeja
K. WaÊkiewicza Widmowe Êwiat∏o wspól-
noty (Anagram 2001) zostawi∏ otwarte

zwàtpienie: „Nie wiem czy historia b´dzie
sprawiedliwa”. Chcia∏oby si´ odpowied-
zieç: zale˝y, kto tworzy histori´. A wtedy
z widmowego Êwiat∏a wspólnoty pojawia
si´ g∏os Józefa Stalina - „historie piszà
zwyci´zcy”.
   DziÊ w czwartej ju˝ generacji od daty
urodzenia ciechociƒskiego poety wie si´
powszechnie, ˝e „hybryda” to taki samo-
chód nap´dzany systemem hybrydowym.
Je˝eli ktoÊ si´ uprze, to znajdzie tak˝e
informacj´, ˝e Orientacja Poetycka HY-
BRYDY to:
    ...grupa poetów polskich, debiutujàcych
w latach 1962 - 1965, której nazwa po-
chodzi od warszawskiego klubu studen-
ckiego Hybrydy. Poetów tych nazywano
równie˝ "pokoleniem 1960”. Poezja hy-
brydowców charakteryzowa∏a si´ wyso-
kim poziomem kunsztownoÊci, obecnoÊ-
cià aforystycznych sentencji i bogatej
metaforyki oraz afirmacjà otaczajàcej
rzeczywistoÊci, równie˝ ustrojowej. Te
w∏aÊciwoÊci sk∏oni∏y krytyk´ do ironicz-
nego okreÊlania tej twórczoÊci mianem
„formulizmu” (tworzenie nowych i ∏ad-
nych formu∏). „Orientacja” przyj´∏a to
poj´cie, uznajàc tworzenie s∏ownych
formu∏ za podstawowy cel poezji. Grupa
rozpad∏a si´ po 1965 roku.

                              *
      Sà na Êwiecie takie szcz´Êliwe miasta,
które wyda∏y z siebie poet´ i szcz´Êliwym
musia∏ byç ten poeta, który swoje miasto
uczyni∏ celem swojej poetyckiej w´drówki.
Nierzadko poeta wraca z w´drówki na
znajome ulice jako obcy przechodzeƒ.
W´drówka poety nie koƒczy si´ nigdy,
je˝eli jego poezja trwa w pami´ci tych,
którzy pozostali. Musimy zdaç sobie
spraw´, ˝e poezj´ Janusza ˚ernickiego
wch∏ania historia, a przekr´ty na temat
jej miejsca zdajà si´ potwierdzaç wàt-
pliwoÊci, czy historia b´dzie sprawiedliwa.
Niebawem uÊwiadomimy sobie, ˝e mija
15 lat od jego Êmierci i on ju˝ nie mo˝e
si´ broniç. Je˝eli b´dziemy jako spadko-
biercy bezczynni wobec tego zjawiska,
to po Januszu ˚ernickim pozostanie tylko
tablica na murze ciechociƒskiej biblioteki.
Uczyƒmy wszystko, aby do mi∏oÊników
poezji w Polsce dotar∏ prawdziwy obraz
poety-hybrydy, wiernemu swej formule.
Apeluj´ o opracowanie i wydanie w któ-
rymÊ z renomowanych wydawnictw wy-
boru jego wierszy. Niech to b´dzie wybór
dokonany przez jego rodaków, mieszkaƒ-
ców Ciechocinka.

      Krystian Medard Czerwiƒski
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70-lecie Liceum Ogólnokszta∏càcego

W¸ODZIMIERZ S¸ODOWICZ

- W którym roku ukoƒczy∏ Pan Li-
ceum Ogólnokszta∏càce w Ciechocin-
ku?

W 1964 roku zda∏em matur´. Jako
ciekawostk´ dodam, i˝ absolwenci
mojego rocznika szczycà si´ tym, ˝e
majà dok∏adnie tyle samo lat, co ob-
chodzàce w tym roku jubileusz 70-le-
cia Liceum. Nasza studniówka odby∏a
si´ W sali gimnastycznej która kilka lat
temu sp∏on´∏a. Na zabawie obo-
wiàzywa∏ ubiór szkolny. By∏y wyst´py,
zarówno indywidualne, jak i zbiorowe.
Ja zaÊpiewa∏em wówczas w imieniu
m∏odzie˝y skierowany do dyrektora
kuplet: „Jeszcze jeden kuplet dzisiaj,
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choç poranek Êwita. Czy pozwoli pan
dyrektor, jedenasta pyta: mniej fizyki,
astronomii, mniej tak˝e ∏aciny, by do-
brn´li do matury ch∏opcy i dziewczyny”.
Z kolei bal maturalny mia∏ miejsce w
restauracji „Przy Grzybie”.  Mo˝na by-
∏o mieç strój dowolny, a w zabawie
uczestniczyli tak˝e rodzice uczniów
i zaproszeni goÊcie.

- Którzy z nauczycieli utkwili szcze-
gólnie w Pana pami´ci?

Dobrze wspominam wielu nauczycie-
li. Gdy znalaz∏em si´ w trudnej sytuacji
rodzinnej, okazali mi du˝e wsparcie.
Nigdy nie zapomn´ pani profesor Jani-
ny Gierszewskiej, która mo˝e tego ju˝
nie pami´ta, ale naprawd´ zrobi∏a dla
mnie du˝o dobrego. Dlatego nigdy jej
tego nie zapomn´. Natomiast na to,
˝e zosta∏em nauczycielem i to muzyki,
mia∏ wielki wp∏yw pan dyrektor Józef
Lebiedziewicz. Wspominam te˝ panià
profesor Lucyn´ Nowakowskà, nauczy-
cielk´ geografii, która by∏a bardzo wy-
magajàca, ale jednoczeÊnie da∏a si´
poznaç jako wspania∏a organizatorka
obozów w´drownych. Dzi´ki niej uda∏o
mi si´ - jako czternastolatkowi -zdobyç
Ânie˝k´.

- Co wyjàtkowego Pan wspomina
z czasów nauki w liceum?

Natura obdarzy∏a mnie zdolnoÊcia-
mi - przede wszystkim wokalnymi i ta-
necznymi. Te talenty rozwin´∏a pani
Olga Paw∏owa, by∏a primabalerina
Opery Leningradzkiej, która w tym cza-
sie (lata 1960-64) prowadzi∏a przecu-
downy zespó∏ taneczny, a ja by∏em
jego solistà. Natomiast mojà g∏ównà
partnerkà by∏a Ewa Kieszkowska, którà
chyba troch´ bardziej ni˝ lubi∏em...

- Czy w liceum narodzi∏a si´ przy-
jaêƒ, która przetrwa∏a do dziÊ?

Nasz rocznik by∏ bardzo z˝yty. Do
dziÊ utrzymuj´ kontakt z wieloma ko-
le˝ankami i kolegami ze szkolnej ∏awy.
Sà to m.in.: Ela Sobierajska (dziÊ Gà-
siorek), Ewa Kieszkowska (dziÊ WiÊnie-
wska), Ewa Urbaƒska (Szymaƒska), Ze-
nia Sza∏aƒska (dziÊ Modzelewska),
Hanka Kwiatkowska (dziÊ KoÊcielska),
Basia Przybysz (dziÊ Roszak), Marian
Gawinecki czy Jurek Sobierajski.

- Jaka by∏a najzabawniejsza sytu-
acja, którà zapami´ta∏ Pan z liceal-
nych czasów?

By∏em drobny, malutki, wa˝y∏em
lekko powy˝ej 30 kilogramów. Nic
dziwnego, ˝e jeden z profesorów wzià∏
mnie kiedyÊ na r´ce i nosi∏ po korytarzu.
Ja póêniej, patrzàc na moich uczniów
z klas ósmych, nie mog∏em sobie wy-
obraziç, ˝e sam bym móg∏ coÊ podob-
nego zrobiç.

- Czym Pan si´ obecnie zajmuje?
Od 19 lat jestem na emeryturze.

WczeÊniej pracowa∏em jako nauczyciel
muzyki. DziÊ nadal oddaj´ si´ mojej
pasji i prowadz´ Zespó∏ Taƒca i Piosenki
„Âwierszcze”. Ucz´ tak˝e graç na pia-
ninie oraz prowadz´ lekcje wokalu.
Ponadto jestem radnym Rady Miejskiej,
przewodniczàcym Komisji Kulturalno -
 OÊwiatowej przy Radzie Nadzorczej
Spó∏dzielni Mieszkaniowej w Ciecho-
cinku oraz przewodniczàcym Zespo∏u
ds. utrwalania wydarzeƒ historycznych
i estetyki miasta przy Towarzystwie
Przyjació∏ Ciechocinka.

Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka
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JADWIGA PIETRUSA

-  W którym roku skoƒczy∏a Pani
Liceum Ogólnokszta∏càce w Ciecho-
cinku?

Matur´ zda∏am w 1969 roku. Po nas
by∏a roczna przerwa, gdy˝ byliÊmy
ostatnim rocznikiem, który koƒczy∏ sie-
dmioletnià szko∏´ podstawowà. Egza-
miny pisemne na maturze pisaliÊmy
w Sali Malinowej (która kilka lat temu
sp∏on´∏a). W tej˝e sali odby∏a si´ tak˝e
nasza studniówka, a póêniej bal matu-
ralny.

- Którzy z nauczycieli utkwili szcze-
gólnie w Pani pami´ci?

W mojej - i nie tylko - pami´ci utk-
wi∏ szczególnie profesor Stanis∏aw Bà-
ba, który przez cztery lata by∏ wycho-
wawcà mojej klasy i nauczycielem j´zyka
polskiego. By∏ równie˝ wychowawcà
w istniejàcym przy liceum internacie.
Zapami´ta∏am go jako cz∏owieka niez-
miernie skromnego, wyrozumia∏ego,

o ogromnej wiedzy. Po naszej matu-
rze rozpoczà∏ swojà karier´ naukowà.
W ostatnich latach by∏ profesorem
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu, niezwykle cenionym przez
Êwiat naukowy frazeologiem. Niestety
zmar∏ przedwczeÊnie w 2014 roku.
Wspominam zresztà wszystkich profe-
sorów bardzo mile, szczególnie wy-
mieni´ nie˝yjàcych ju˝: chemiczk´ Ann´
Kulp´, fizyka Józefa Brzezickiego, ma-
tematyka Jana Âwieczkowskiego, geo-
grafk´ i nauczycielk´ j´zyka niemiec-
kiego (uczy∏a tylko mojà klas´) Lucyn´
Nowakowskà.

- Co wyjàtkowego wspomina Pani
z czasów nauki w liceum?

Pami´tam oryginalne lekcje j´zyka
rosyjskiego prowadzone przez prof.
Eugeni´ Czabanowskà. By∏y to raczej
rozmowy o ˝yciu, cz´sto odbywajàce
si´ w pobliskim parku Zdrojowym. Pa-
nià profesor nazywaliÊmy „Babuszkà”.
Przez dwa pierwsze lata LO uczy∏a nas

rosyjskiego, choç raczej rusycystkà nie
by∏a. Z tego, co pami´tam, w okresie
I wojny Êwiatowej ukoƒczy∏a nauki
przyrodnicze na uniwersytecie w Szwaj-
carii lub Francji (ze zrozumia∏ych wzgl´-
dów - kobieta!). No w∏aÊnie, ludzie od-
chodzà - jak w przypadku prof. Czaba-
nowskiej - bezpotomnie i pami´ç o nich
si´ zaciera. Wielka szkoda, ̋ e gdy mamy
ich jeszcze wÊród nas, tak ma∏o si´ nimi
interesujemy, pytamy. Có˝, tylko wy-
pada zacytowaç „spieszmy si´ kochaç
ludzi, tak szybko odchodzà”. Niestety,
zapomniany jest tak˝e znajdujàcy si´
na cmentarzu komunalnym grób prof.
Czabanowskiej i jej m´˝a. Od czasu do
czasu zajmuj´ si´ nim, szczególnie przy
okazji Âwi´ta Zmar∏ych. Wiem, ˝e pa-
mi´ta o tym tak˝e pan Czes∏aw ˚ywicz-
ka, tak˝e uczeƒ prof. Czabanowskiej.
Ale co dalej?

- Czy w liceum narodzi∏a si´ przy-
jaêƒ, która przetrwa∏a do dziÊ?

Narodzi∏y si´ silne przyjaênie. Utrzy-
mujemy ze sobà kontakty do dziÊ. Wie-
le osób mieszka poza Ciechocinkiem,
a nawet za granicà. Jednak co kilka lat
ja i kole˝anki mieszkajàce w naszym
mieÊcie organizujemy zjazdy klasowe.
Ostatni taki odby∏ si´ 12 lipca 2014
roku. Ponadto, jeÊli w Ciechocinku po-
jawi si´ ktoÊ z naszych kolegów na sta∏e
mieszkajàcych za granicà, skrzykujemy
si´ i organizujemy spontaniczne spot-
kanie. Utrzymujemy ze sobà tak˝e kon-
takty telefoniczne i mailowe.

Jaka by∏a najzabawniejsza sytuacja,
którà zapami´ta∏a Pani z licealnych
czasów?

Pami´tam tzw. monitorowanie wy-
wiadówek. Polega∏o to na tym, ̋ e przed
majàcà si´ odbyç wywiadówka kilku
naszych kolegów wchodzi∏o do wn´ki
- swego rodzaju Êciennej szafy, znajdu-
jàcej si´ w naszej klasie. W ten sposób
mieliÊmy pe∏en oglàd sytuacji. Niestety
pewnego razu do wn´ki wesz∏o zbyt
wiele osób. Zrobi∏o si´ ciasno, duszno,
ktoÊ zas∏ab∏ i drzwi trzeba by∏o otwo-
rzyç.... Oczom zdumionych rodziców
i wychowawcy ukazali si´ wypadajàcy
ze Êciany uczniowie... W ten sposób
nasz monitoring si´ skoƒczy∏...

Czym Pani si´ obecnie zajmuje?
Jestem na emeryturze. Przez ostat-

nie 11 lat przed emeryturà pe∏ni∏am
funkcj´ Sekretarza Miasta. Obecnie nie
pracuj´ ju˝ zawodowo, udzielam si´
spo∏ecznie - jestem cz∏onkiem Zarzàdu
Uniwersytetu dla Aktywnych oraz wi-
ceprzewodniczàcà Miejskiej Rady Se-
niorów.

Rozmawia∏a Justyna Ma∏eckaZjazd klasowy 12 lipca 2014 r.
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Konstanty Leon Wolicki

20 maja 1823 r. Konstanty Leon Wo-
licki zakupi∏ ziemi´ w okolicy ówczes-
nego Ciechocinka. Jego celem by∏o
ogromne przedsi´wzi´cie - zapewnie-
nie krajowi soli, której brakowa∏o z ra-
cji tego, ˝e kopalnie w Wieliczce i Boch-
ni zagarn´li Austriacy. Ten wa˝ny dla
cz∏owieka minera∏ mo˝na by∏o otrzy-
maç z solanki, która obficie wyst´puje
na Kujawach. Metoda pozyskiwania
soli poprzez zat´˝anie i gotowanie
solanki by∏a znana od wieków, ale aby
zastàpiç Wieliczk´, trzeba by∏o zain-
westowaç du˝o pieni´dzy, otrzymaç
pozwolenie od samego cara oraz mieç
odwag´, cierpliwoÊç i smyka∏k´ do in-
teresów. Takimi cechami by∏ niewàtpli-
wie obdarzony Konstanty Leon Wolic-
ki (1792 - ok. 1861), o którym na d∏ugo
zapomnieli historycy zajmujàcy si´ ba-
daniem dziejów gospodarki. Nawet
jego niewàtpliwie zas∏ugi dla Ciecho-
cinka wymaga∏y g∏oÊnego przypomnie-
nia. 5 lat temu jedyny nasz pomnik przy-
rody - olbrzymi, wiekowy dàb w parku
Zdrojowym otrzyma∏ z mojej inicjatywy
imi´ „Konstanty”. Uda∏o si´ te˝ przeko-
naç radnych, aby upami´tniç t´ wa˝nà
dla historii Ciechocinka postaç poprzez
nadanie jej imienia skwerowi w centrum
miasta. A przecie˝ to nie kto inny jak
on znaczàco przyczyni∏ si´ do rozwoju
miejscowoÊci. W 1842 roku pisa∏: „Po-
mijajàc zbawienne skutki êróde∏ Cie-
chocinka dla zdrowia ludzkiego,
gdzie cudownych uzdrowieƒ  nade
wszystko w chorobach skrofulicz-
nych cierpiàcy doznajà, jak˝e nieoce-
nionà wartoÊç ma Ciechocinek dla
przysz∏oÊci kraju naszego!” Wolicki
doskonale przeczuwa∏, jak wa˝ne sà
dla Polski solankonoÊne tereny, by∏
przekonany, ˝e warto tu inwestowaç.
Zainteresowa∏ si´ mo˝liwoÊcià wyko-
rzystania solanki ciechociƒskiej, o której
wzmiankowa∏ Stanis∏aw Staszic w dziele
„O ziemorództwie Karpatów i innych
gór i równin Polski”.

Warto pami´taç, ˝e to Wolicki przy-
czyni∏ si´ do rozs∏awienia Ciechocinka.
Pierwszym krokiem by∏ zakup dwóch
w∏ok ziemi od Józefa Zawadzkiego
w dobrach ciechociƒskich razem ze
êród∏ami solankowymi, które dwa lata

potem przekaza∏ bezinteresownie skar-
bowi Królestwa Polskiego. W 1825 ro-
ku podpisa∏ kontrakt, w którym zobo-
wiàza∏ si´ kosztem skarbu do
wybudowania warzelni soli. W latach
1824-27 stan´∏y dwie pierwsze t´˝nie
- element fabryki solnej. Zak∏ad
warzelni soli z t´˝niami zaprojektowa∏
wyk∏adowca Szko∏y Akademiczno-
Górniczej w Kielcach, Jan Jakub Graff.
Wolicki otrzyma∏ stanowisko dyrektora
salin w Ciechocinku. Rozruchowi fabryki
soli przeszkodzi∏ wybuch powstania
listopadowego. Wolicki wzià∏ w nim
udzia∏, bowiem gen. Józef Ch∏opicki
mianowa∏ go g∏ównym intendentem
wojsk polskich. Odda∏ te˝ swoje us∏ugi
Rzàdowi Narodowemu, wyje˝d˝ajàc
na w∏asny koszt do Pary˝a i Stambu∏u
z misjà dyplomatycznà. Po kl´sce w
1831 r. uda∏ si´ na emigracj´. Majàtek
Wolickiego wart milion z∏otych zosta∏
skonfiskowany przez Rosjan, a jego
pozbawiono praw cywilnych. Kontrakt
na produkcj´ soli zosta∏ zerwany.

Wolicki pragnà∏ unowoczeÊniç go-
spodark´. By∏ niezwyk∏ym wizjonerem.
Zdawa∏ sobie spraw´ z tego, ˝e szansà
dla Królestwa Polskiego jest uprzemy-
s∏owienie. Sam prowadzi∏ interesy na
wielkà skal´. Interesowa∏ si´ te˝ nowin-
kami technicznymi. Przewodniczy∏ misji
polskiej, która mia∏a pozyskaç specja-
listów i zakupiç nowoczesne maszyny
w Wielkiej Brytanii w latach 1825-1826.
Korzystajàc ze swoich znajomoÊci w
angielskich ko∏ach finansowych, spro-
wadzi∏ do kraju w 1827 r. - jako pierw-
szy w Polsce - dwa parostatki z Anglii:
„Ksià˝´ Xawery” i „Victory”. By∏y to
pierwsze w historii statki, które nale˝a∏y
do polskiego armatora i p∏ywa∏y pod
polskà banderà, posiadajàce klas´
Lloyd’s Register. Wolicki mia∏ byç odpo-
wiedzialny za urzàdzenie prawid∏owej
˝eglugi rzecznej w kraju. Potrafi∏ byç
ofiarny, o czym Êwiadczy np. przeka-
zanie szkole górniczej majàtku Koszyki
ko∏o Warszawy. By∏ pomys∏odawcà ut-
worzenia szko∏y politechnicznej w War-
szawie.

Prof. Jerzy Szczepaƒski w artykule
poÊwi´conym pionierowi przemys∏u
polskiego wskaza∏, ̋ e jego ̋ ycie podzie-

liç na trzy rodzaje aktywnoÊci: gospo-
darowanie w majàtku ziemskim, dzia-
∏alnoÊç przemys∏owà i wielkà polityk´.
Tej drugiej poÊwi´ca∏ najwi´cej uwagi.
Skala przedsi´wzi´ç gospodarczych
Wolickiego by∏a imponujàca. Anga˝o-
wa∏ si´ w wydobycie i wytop cynku,
wydobycie w´gla, produkcj´ soli oraz
budow´ warzelni soli w Ciechocinku.
Z Wielkiej Brytanii oprócz parostatków
sprowadza∏ tokarnie, warsztaty tkackie
nap´dzane mechanicznie, urzàdzenia
transportowe do kopalƒ. Oprócz im-
portu eksportowa∏ na ogromnà skal´.
Sprzeda∏ do Indii cynk za kwot´ 1,7
miliona z∏otych! Jeszcze przed 1829
rokiem zosta∏ odznaczony orderem Êw.
Anny II klasy z brylantami oraz orderem
Êw. Stanis∏awa za obni˝enie cen soli
importowanej przez rzàd. Wydawa-
∏o si´, ˝e jego kariera b´dzie ros∏a,
a szcz´Êcie w interesach nie opuÊci.

Wszystko zmieni∏o si´ po kl´sce po-
wstania listopadowego. Kilka lat sp´-
dzi∏ na emigracji. Po powrocie próbuje
odzyskaç prawa cywilne utracone w
ramach represji. Mimo problemów
finansowych oraz tragedii osobistej
(w 1847 r. umiera ojciec, a kilka lat
potem jedyna córka ¸ucja Wodziƒska,
szwagierka Marii Wodziƒskiej) zajmuje
si´ handlem zbo˝em. Susza doprowa-
dzi∏a go do ruiny. Zmar∏ w biedzie i za-
pomnieniu prawdopodobnie w 1861 r.
Niewiele wiemy o ostatnich latach jego
˝ycia. Prawdopodobne zosta∏ pocho-
wany w swoich dobrach w CieÊlinie.
Nie pozosta∏ ˝aden wizerunek Wo-
lickiego…

Ksià˝´ Leon Sapieha pisa∏ o nim: „ro-
zumny i zr´czny”. Minister skarbu ksià˝´
Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki bar-
dzo go ceni∏ i wielokrotnie powierza∏
mu realizacj´ ró˝nych planów gospo-
darczych. Badaczka dziejów przemys∏u
Natalia Gàsiorowska-Grabowska oceni∏a
go tak: „przedsi´biorczy, pe∏en inicja-
tywy, dzielny i ofiarny dla dobra publicz-
nego.” Niewàtpliwie to niezwyk∏y
szlachcic - przemys∏owiec na wielkà
skal´, któremu Ciechocinek bardzo
wiele zawdzi´cza. Warto o nim pa-
mi´taç!

Aldona Nocna

W tym roku obchodzimy 180. rocznic´ uzdrowiska Ciechocinek i stulecie nadania praw miejskich. Jednak nie
mo˝na zapomnieç o wa˝nym dla miejscowoÊci wydarzeniu, jakim by∏a budowa warzelni soli.



ZajrzeliÊmy do starszych numerów naszej gazety samorzàdowej, ̋ eby troszk´ powspominaç.
W kwietniowych numerach redaktorzy opisywali m.in. nast´pujàce tematy:

Z archiwum
„Zdroju Ciechociƒskiego”

1991 r.
Zawodnik dru˝yny seniorów w hokeju
na trawie, wychowanek trenera Janusza
Zimnego, Tomek Szmidt zosta∏ powo∏any
do reprezentacji Polski seniorów, która
w dniach 3-14 kwietnia uczestniczy∏a w
rozgrywkach o Puchar Europy, rozgrywa-
nych w Niemczech.

1995 r.
Zarzàd zaakceptowa∏ projekt pisma do Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie
lokalnego radia.

1996 r.
O 15 nowych koszy na Êmieci typu „mak”
wzbogaci si´ Ciechocinek tej wiosny. Maki
zda∏y egzamin. Trudno w nich  penetrowaç
wa∏´sajàcym si´ kotom i psom, a z uwagi
na sztywnà konstrukcj´ mocujàcà równie˝
miejscowa ˝ulia nie wywraca ich jednym
kopem w stylu Salety. Partia koszy b´dzie
koloru czerwonego.

2002 r.
Ju˝ kolejny raz ciechociƒskie Biuro Promocji
przedstawi∏o ofert´ naszego kurortu poza
granicami kraju. Tym razem by∏a to prezen-
tacja na najwi´kszych turystycznych targach
europejskich - ITB 2002 w Berlinie.

2003 r.
Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz uzgodni∏
z dotychczasowym dzier˝awcà, ˝e sala kina
„Zdrój” pozostanie do dyspozycji MCK.
Zgodnie z deklaracjà dyrektor Barbary Kaw-
czyƒskiej po d∏ugiej przerwie zostanie re-
aktywowana funkcja kina.

2004 r.
Trwajà przygotowania do budowy ogródka
jordanowskiego dla najm∏odszych miesz-
kaƒców i goÊci Ciechocinka. Podj´to rozmo-
wy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków na temat ulokowania placu zabaw
przy deptaku, niedaleko budynku Zarzàdu
PUC.

2007 r.
Ma∏e Davos w Ciechocinku - mo˝na by∏o
pomyÊleç widzàc iloÊç limuzyn i goÊci, którzy
przybyli do uzdrowiska 2 i 3 kwietnia. Stefan
Meller, Jerzy Buzek i Zbigniew Religa byli
najwa˝niejszymi goÊçmi XIV Forum Gospo-
darczego w Ciechocinku, zorganizowanego
pod has∏em „Solidarna Polska w liberalnej
Europie”.

2008 r.
30 kwietnia 2008 r., po ci´˝kiej chorobie,

odszed∏ Zbigniew Skorwider, cz∏owiek, który
zaznaczy∏ Êlady swojego istnienia na Pa∏u-
kach i Kujawach. Zwiàzany by∏ z dwoma
miastami: ˚ninem i Ciechocinkiem, które
wyró˝ni∏y go tytu∏em Honorowego Oby-
watela Miasta.

2009 r.
Rada Miejska w Ciechocinku uchwa∏à z dnia
20 kwietnia przyzna∏a Medal Stanis∏awa
Staszica Spó∏dzielni Mieszkaniowej w Cie-
chocinku za wybitne zas∏ugi dla Ciechocin-
ka i mieszkaƒców.

2010 r.
W niedziel´, 11 kwietnia w koÊciele Âwi´tych
Aposto∏ów Piotra i Paw∏a w Ciechocinku,
ks. pra∏at G. Karolak koncelebrowa∏ msz´
Êw. zamówionà przez Burmistrza Ciecho-
cinka w intencji Prezydenta Lecha Kaczyƒ-
skiego i wszystkich ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleƒskiem.

2011 r.
„Ma∏ysz w malarstwie i malarstwo bez Ma-
∏ysza”- pod takim tytu∏em 1 kwietnia w Ga-
lerii Sztuki Wspó∏czesnej we W∏oc∏awku
odby∏ si´ jubileuszowy wernisa˝ z okazji
20.lecia Pracowni Rysunku i Malarstwa
Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku.

2012 r.
20 kwietnia w sali widowiskowo-kinowej
Miejskiego Centrum Kultury publicznoÊç
obejrza∏a wyst´p kabaretowy pt. „Andrzej
Grabowski Show”. Zebrani Êwietnie si´ ba-
wili, s∏uchajàc piosenek, w których artysta
w dowcipny sposób komentowa∏ bie˝àce
wydarzenia.

2013 r.
Powo∏any przez burmistrza zespó∏ dokona∏
wyboru postaci zwiàzanej z naszym mias-
tem, celem wykonania odlewu. W wyniku
dyskusji wy∏oniono cztery postacie, wokó∏
których toczy∏a si´ ostateczna debata: Jerzy
Waldorff, Edward Stachura, Hanka Bielicka
oraz figura kuracjusza z walizkà. Wi´kszoÊcià
g∏osów wybrany zosta∏ Jerzy Waldorff.

2014 r.
Z g∏´bokim smutkiem i ˝alem przyj´liÊmy
wiadomoÊç o Êmierci Zbigniewa Ostro-
wskiego - wspania∏ego nauczyciela i wy-
chowawcy, redaktora naczelnego „Zdroju
Ciechociƒskiego” w latach 1992-1993 oraz
1994-2001.
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KINO ZDRÓJ
22.04 (piàtek) godz. 16.00

(kasa 15.00-16.00) i godz.19.00
(kasa 17.00-19.00) i 23.04 (sobota)

godz. 19.00 (kasa 17.00-19.00)

„50 twarzy Blacka”,
komedia, prod. USA, 1,32, od 15 lat

25.04 (poniedzia∏ek) godz. 19.00
i 26.04 (wtorek) godz. 19.00

(kasa 18.00-19.00)

„Bóg nie umar∏ 2”,
dramat, prod. USA, 2 godz.,

od 12 lat

28.04 (czwartek) godz. 19.00
(kasa 18.00-19.00), 29.04 (piàtek)

godz. 16.00 (kasa 15.00-16.00)
i 30.04 (sobota) godz. 16.00

(kasa (15.00-16.00)

„Excentrycy czyli po
s∏onecznej stronie ulicy”,

komedia, muzyczny,
prod. Polska, 1,52

29.04 (piàtek) godz. 19.00
i 30.04 (sobota) godz. 19.00

(kasa 18.00-19.00)

„Po tamtej stronie drzwi”,
horror, prod. Indie, Wlk. Brytania,

1,36

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian w repertuarze.

Bilety w cenie 15 z∏otych: na filmy
dla doros∏ych, na bajki i filmy

animowane dla dzieci do lat 16:
w cenie 10 z∏otych,

do nabycia w kinie przed seansem,
bilety na seanse zorganizowane

w cenach promocyjnych!!!
Uwaga! Nie przyjmujemy rezer-

wacji indywidualnych, tylko rezerwa-
cje dla grup zorganizowanych -

minimum 20 osób.

Kino „Zdrój”, ul. ˚elazna 5,
Ciechocinek

Ze wzgl´du na Êwietne po∏àczenie drogowe, jakie ∏àczy nas obecnie
z Trójmiastem, Ciechocinek po raz pierwszy w dniach 2 i 3 kwietnia
uczestniczy∏ na targach Free Time Festiwal w Gdaƒsku, na wspólnym
stoisku z Kujawsko-Pomorskà Organizacjà Turystycznà.
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Z ˚YCIA MIASTA

Ciechocinek debiutowa∏
na targach „Free Time Festiwal”
w Gdaƒsku

tarze uczestników i podzi´kowania
od wystawców potwierdzajà potencja∏
wydarzenia.

Podczas targów przedstawiciel Biura,
Kultury, Sportu i Promocji Miasta przez
dwa dni promowa∏ pi´kne ciechociƒskie
atrakcje i zach´ca∏ do ich odwiedzenia,
udziela∏ informacji o mieÊcie oraz na-
wiàzywa∏ nowe kontakty biznesowe.
Rozdano bardzo du˝o materia∏ów re-
klamowych, ulotek, p∏yt DVD z nowym
filmem reklamowym oraz cenników
zach´cajàcych do pobytu w naszym
uzdrowisku. By∏a to równie˝ Êwietna
okazja do zaproszenia odwiedzajàcych
na ró˝nego rodzaju imprezy kulturalne,
jakie mamy w tym wyjàtkowym dla nas
roku jubileuszowym. Efektem tych roz-
mów sà liczne artyku∏y w prasie, jak
i na ró˝nych portalach internetowych.

Targi w Gdaƒsku to równie˝ wspólny
sukces z Kujawsko-Pomorskà Organi-
zacjà Turystycznà w konkursie na naj-
atrakcyjniejsze stoisko, za które zosta-
liÊmy nagrodzeni.

      Joanna Rutkowska

FREE TIME FESTIWAL 2016 to multi-
dyscyplinarny bank pomys∏ów, jak twór-
czo i przyjemnie sp´dzaç czas wolny
i dokàd wyjechaç na wakacje. By∏a to
dopiero druga edycja tych targów, ale
ju˝ wiemy, ˝e zakoƒczy∏a si´ wielkim
sukcesem! Podczas Targów wystawi∏o
si´ 250 podmiotów, pojawi∏o si´ te˝
ok. 22.000 zwiedzajàcych. By∏a to re-
kordowa edycja! Fantastyczna frekwen-
cja, doskona∏a atmosfera, widowiskowe
pokazy - mi´dzy innymi trialu rowe-
rowego czy kajakowego freestyle’u,
mnóstwo konkursów, zabaw i aktyw-
noÊci sportowych, pozytywne komen-
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