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„M´˝czyzna idealny"”- sztukà pod takim tytu∏em Miejskie Centrum Kultury zainaugurowa∏o 19-te Ogólnopolskie Spotka-
nia Teatralne. Komedia z udzia∏em wspania∏ych aktorów: Katarzyny Cichopek, Macieja Dami´ckiego, Leszka Dziurmana
i Jacka Kawalca rozbawi∏a ciechociƒskà publiczoÊç do ∏ez. Juz wkrótce w ramach Spotkaƒ... zapraszamy do Teatru Letniego
na nast´pne propozycje m.in. „Operacja Ibisz”.                     B.Kawczyƒska
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Uczcili pami´ç
bohaterów

W Êrod´, 1 wrzeÊnia, w 77. rocznic´
wybuchu II wojny Êwiatowej odby∏a si´ w
uzdrowisku okolicznoÊciowa uroczystoÊç.
Pod obeliskiem upami´tniajàcym wyzwole-
nie Ciechocinka w 1945 roku, kwiaty z∏o-
˝yli przedstawiciele w∏adz miasta na czele
z burmistrzem Leszkiem Dzier˝ewiczem,
a tak˝e kombatanci, harcerze i uczniowie.
Przemówienie wyg∏osi∏ natomiast pp∏k Ma-
ciej Maksymowicz.

         J. Ma∏ecka

XV SESJA RADY
MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

19 wrzeÊnia br. odby∏a si´ XV sesja
Rady Miejskiej.

Podczas sesji:
1. Przyj´to protokó∏ XXIII i XXIV nad-

zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
2. Przyj´to informacj´ Burmistrza

Ciechocinka o wykonaniu uchwa∏ po-
dj´tych na XXIII i XXIV nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej.

3. Przyj´to informacj´ Burmistrza
Ciechocinka o dzia∏alnoÊci mi´dzy se-
sjami Rady Miejskiej.

Rozpatrzono projekty uchwa∏ i po-
dj´to uchwa∏y lub zaj´to stanowiska
w nast´pujàcych sprawach:

1. Zmiana uchwa∏y w sprawie uch-
walenia bud˝etu miasta Ciechocinka
na 2016 rok.

2. Skarga Prokuratora Okr´gowego
we W∏oc∏awku na uchwa∏´ w sprawie
wprowadzenia strefy p∏atnego parko-
wania i ustalenia op∏at za parkowanie
pojazdów samochodowych na terenie
Ciechocinka.

Zapoznano si´ z informacjami i
sprawozdaniami:

- o stanie bezrobocia, stosowanych
formach przeciwdzia∏ania oraz ∏ago-
dzenia jego skutków na terenie Powiatu
Aleksandrowskiego i mieÊcie Ciecho-
cinek wed∏ug stanu na dzieƒ 31 lipca

2016 r.:
- o przebiegu wykonania bud˝etu

miasta za I pó∏rocze 2016 roku
- o kszta∏towaniu si´ Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta Ciecho-
cinka na lata 2016-2025 w I pó∏roczu
2016 r.

- Komisji Rewizyjnej z dzia∏alnoÊci w
I pó∏roczu 2016 r.:

- o przygotowaniu placówek oÊwia-
towych do nowego roku szkolnego
2016/2017

- ocenà stanu technicznego budyn-
ków komunalnych za rok 2015
   - informacjà dotyczàca realizacji in-
westycji miejskich

- 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 Samorzàdo-
wych (pokój nr 12 w Urz´dzie Miejskim)
oraz na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej: www.ciechocinek.bipst.pl.

    Red.

Dy˝ury radnych
Przewodniczàcy Rady Miejskiej Ciechocinka przyj-

muje 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 wybor-
ców i interesantów w ka˝dy poniedzia∏ek w godzinach
13.30-15.30 w siedzibie Urz´du Miejskiego, pok. nr 12.

Jerzy Draheim - 26.09.2016 r.,
Klara Drobniewska - 03.10.2016 r.,

Tomasz Dziarski - 10.10.2016 r.,
Pawe∏ KanaÊ - 17.10.2016 r.,

Izabela Kowacka - 24.10.2016 r.,
Marek Kuszyƒski - 07.11.2016 r.,
Anna Michalska - 14.11.2016 r.,
Aldona Nocna - 21.11.2016 r.,

Ró˝aƒski Bartosz - 28.11.2016 r.,
W∏odzimierz S∏odowicz - 05.12.2016 r.

Jerzy Sobierajski - 12.12.2016 r.,
Marcin Strych - 19.12.2016 r.

Prawo do udzia∏u w g∏osowaniu ma
ka˝dy mieszkaniec, który na dzieƒ g∏o-
sowania ukoƒczy∏ 16 rok ̋ ycia. Oddanie
g∏osu nast´puje na karcie do g∏oso-
wania w formie papierowej lub w for-
mie elektronicznej za poÊrednictwem
aplikacji internetowej. Uprawniony
mieszkaniec mo˝e oddaç tylko jeden
g∏os.

G∏osowanie przeprowadza si´ po-
przez: 1) z∏o˝enie karty do g∏osowania
w sekretariacie Urz´du Miejskiego; 2)
przes∏anie karty do g∏osowania na ad-
res Urz´du Miejskiego w Ciechocinku
z dopiskiem na kopercie „Bud˝et Oby-

watelski - 2016 rok”; 3) przes∏anie wy-
pe∏nionej i zeskanowanej karty do g∏o-
sowania drogà elektronicznà na adres
budzetobywatelski@ciechocinek.pl;,
4) oddanie g∏osu za pomocà aplikacji
internetowej dost´pnej na stronie
www.budzetobywatelski.ciechocinek.
pl.

G∏osowanie odbywa si´ poprzez wy-
bór maksymalnie trzech wskazanych
na karcie projektów. Ka˝dy z trzech
wybranych projektów otrzymuje po 1
punkcie.

Obliczanie wyniku g∏osowania po-
lega na zsumowaniu liczby punktów

Zag∏osuj
na spo∏eczne inicjatywy
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Zach´camy do oddawania g∏osów na projekty zadaƒ zg∏oszonych do
Bud˝etu Obywatelskiego. G∏osowanie trwa do 15 paêdziernika 2016 r.
Wp∏yn´∏o 18 projektów, dwa zosta∏y wycofane, a 10 zosta∏o ostatecznie
zaakceptowanych.

OG¸OSZENIE

Burmistrz Ciechocinka dzia∏ajàc w oparciu
o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.), infor-
muje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie
Urz´du Miejskiego w Ciechocinku przy
ul. Kopernika 19 oraz na stronie interne-
towej http://www.ciechocinek.bipst.pl
zamieszczono wykazy nieruchomoÊci
stanowiàcych  w∏asnoÊç Gminy Ciecho-
cinek przeznaczonych do zbycia.
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uzyskanych przez poszczególne pro-
jekty. Na koƒcowy wynik g∏osowania
sk∏adajà si´ wyniki g∏osowania bezpo-
Êredniego, korespondencyjnego i elek-
tronicznego. Na podstawie koƒcowych
wyników do g∏osowania Burmistrz Cie-
chocinka tworzy ranking projektów. Za
wybrane do zrealizowania uznaje si´
te projekty, które uzyska∏y najwi´kszà
liczb´ punktów, a˝ do wyczerpania puli
Êrodków finansowych przeznaczonych
na bud˝et obywatelski w danym roku

bud˝etowym. W przypadku, w którym
iloÊç Êrodków na realizacj´ kolejnego
projektu na liÊcie jest niewystarczajàca,
do realizacji b´dzie wybrany kolejny
projekt, który jest mo˝liwy do zrealizo-
wania w kwocie, jaka pozosta∏a do dys-
pozycji. W sytuacji, gdy kilka projek-
tów uzyska∏o takà samà liczb´ g∏osów,
a pozosta∏a kwota nie powala na ich
realizacj´, za rekomendowany do re-
alizacji uznaje si´ projekt wy∏oniony w
drodze losowania, które odb´dzie si´

w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku w
terminie podanym przez Burmistrza
Ciechocinka.

 Informacja o wynikach g∏osowania
podana zostanie niezw∏ocznie do pu-
blicznej wiadomoÊci na stronie inter-
netowej www.ciechocinek.pl w zak∏ad-
ce Bud˝et Obywatelski oraz na tablicy
og∏oszeƒ Urz´du Mie jsk iego.

Lista projektów zaakceptowanych:

Nazwa projektu Lokalizacja Koszt projektu po weryfikacji
Budowa progów zwalniajàcych na ulicy Boles∏awa Chrobrego Osiedle przy ulicy Boles∏awa Chrobrego - Ciechocinek 20000.00
oraz oznakowanie skrzy˝owania ulic Boles∏awa Chrobrego,
Stefana Batorego i Mieszka I
Zakup wyposa˝enia dodatkowego dla Harcerskiego Ochotniczego Miasto Ciechocinek 39400.00
Pogotowia Ratunkowego w Ciechocinku.
Monta˝ latarni przy ulicy ˚ytniej na odcinku od ul. S∏owackiego Ulica ˚ytnia na odcinku od ul. S∏owackiego  50000.00
do ul. Granicznej do ul. Granicznej
Rewitalizacja skweru przy ulicy S∏owackiego Skwer przy ulicy S∏owackiego znajdujàcy si´ pomi´dzy 150000.00

ulicami Lorentowicza i Szmur∏y
Plac zabaw Dzia∏ka nr 1519 przy ul. Mieszka I nale˝àca do gminy 40000.00

Ciechocinek, o powierzchni 625 m²
„Zakup sprz´tu ratowniczego i szkoleniowego dla Ochotniczej Projekt realizowany b´dzie na terenie Gminy Miejskiej 42000.00
Stra˝y Po˝arnej w Ciechocinku” Ciechocinek (przedszkola, szko∏y, instytucje - szkolenia;

w czasie dzia∏aƒ ratowniczych)
Modernizacja ulicy Solnej od sklepu przy Warzelni Soli Ulica Solna odcinek od sklepu do granic miasta 350000.00
do granic miasta (I etap - od sklepu do wa∏u) (I etap - od sklepu do wa∏u)
MIEJSKA PLA˚A - zagospodarowanie sportowo-turystyczne      Nabrze˝e wiÊlane przy zakoƒczeniu ul. Lipnowskiej 180000.00
terenów nad Wis∏à
Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów Np. Stra˝ Po˝arna w Ciechocinku i Hala Sportowa przy 25000.00
zewn´trznych (AED) ul. Lipnowskiej 11c w Ciechocinku
Pole do mini golfa Niecki za zegarem kwiatowym, lub inne okolice t´˝ni 200000.00

- trójkàt mi´dzy t´˝niami.

Lista projektów odrzuconych:

Nazwa projektu Lokalizacja Koszt projektu Uzasadnienie
po weryfikacji

U∏o˝enie lub utwardzenie jezdni Ciechocinek, ul. Broniewskiego 7 15000.00 Projekt niezgodny z §3 pkt 1 regulaminu Bud˝etu
- z boku budynku nr 7 Obywatelskiego - brak poparcia wniosku przez 20

innych mieszkaƒców
Budowa chodnika przy ulicy Sportowej ul. Sportowa na odcinku - 15000.00 Budowa chodnika planowana do realizacji w 2016 r
w Ciechocinku od ul. Wo∏uszewskiej do ul. Weso∏ej w ramach zadaƒ wykonywanych przez pracowników

robót publicznych
„M∏odzie˝ wita wakacje! Wielkie Stadion Miejski w Ciechocinku, 92000.00 Projekt niezgodny z §3 pkt 1 regulaminu Bud˝etu
powitanie wakacji 2017 pod T´˝niami” ul. T´˝niowa 6 Obywatelskiego - brak poparcia wniosku przez 20

innych mieszkaƒców (wnioskodawca nie mo˝e
poprzeç w∏asnego wniosku)

Wymiana kostki brukowej Cz´Êç drogi pomi´dzy ulicami 48000.00 Projekt nie zgodny z §3 pkt 3 regulaminu Bud˝etu
Spó∏dzielczà i Ogrodowà przy budynku Obywatelskiego - teren nie nale˝y do Gminy Miejskiej
Spó∏dzielcza 12B w Ciechocinku Ciechocinek

Wykonanie pieszojezdni z POLBRUKU z Pieszojezdnia - dzia∏ka nr 903, 580000.00 Projekt niezgodny z §3 pkt 3 regulaminu Bud˝etu
odprowadzeniem wody deszczowej przebiegajàca od ul. Zdrojowej Obywatelskiego - koszt projektu przekracza kwot´

do ul. S∏owackiego przeznaczonà na wydatki w ramach Bud˝etu
Obywatelskiego na rok 2017

„LODOWISKO CIECHOCINEK” - Dzia∏ka 2722/6 na boisku w 400000.00 Projekt niezgodny z §3 pkt 3 regulaminu Bud˝etu
zimowa atrakcja dla goÊci i mieszkaƒców bezpoÊrednim sàdziedztwie Obywatelskiego - koszt projektu przekracza kwot´

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków przeznaczonà na wydatki w ramach Bud˝etu
Obywatelskiego na rok 2017
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Ciechocinek pod znakiem
To ju˝ tradycja, ˝e z koƒcem wakacji,

z muszli koncertowej w ciechociƒskim
parku dobiega muzyka. Tradycja, bo
tegoroczny Mi´dzynarodowy Festiwal
BLUES BEZ BARIER nosi nr XII. To ju˝
zobowiàzuje organizatorów do za-
gwarantowania koneserom bluesa
naprawd´ doskona∏ego poziomu.
Festiwal sta∏ si´ MARKÑ Ciechocinka.
Jako ten, co ju˝ kilkakrotnie mia∏ mo-
˝liwoÊç uczestniczyç w tym Êwi´cie
bluesa, postrzegam to miasto za urok-
liwe zarówno pod wzgl´dem archite-
ktonicznym, jak i artystycznym. Na s∏u-
pach reklamowych roi si´ od wszelkiego
rodzaju propozycji sp´dzenia wolnego
czasu. Wiele miast mog∏oby pozazdroÊ-
ciç takiej oferty skierowanej zarówno
do mieszkaƒców, jak i turystów czy ku-
racjuszy. Chcia∏bym si´ jednak zatrzy-
maç na tym, co dzia∏o si´ w muszli kon-
certowej dnia 3 wrzeÊnia 2016 roku.

Z minimalnym opóênieniem, ok.
godz. 16.00 S∏awek Ma∏ecki otworzy∏
festiwal. Po formule wyg∏aszanej na
wszystkich wa˝nych wydarzeniach (fe-
stiwal uwa˝am za otwarty) na scenie
pojawi∏ si´ pierwszy zespó∏ reprezen-
tujàcy Polsk´, a by∏a to TANDETA
BLUES BAND, który przyjecha∏ do Cie-
chocinka z Koêmina Wlkp. Niech Ciebie,
drogi czytelniku nie zmyli nazwa, bo-
wiem to, co zaprezentowali, wielokrot-
nie nagradzane by∏o gromkimi brawa-
mi. Zespó∏ ten z przerwami funkcjonuje
na polskim rynku muzycznym od roku
1983, kiedy jeszcze jako WIZJA LOKAL-
NA wystàpi∏ na festiwalu w Jarocinie.
Wielokrotnie przekszta∏ca∏ swój sk∏ad
osobowy, jednak nigdy nie odszed∏ od
bluesa potocznie zwanego NALEPO-
WYM. W ich utworach widaç fascyna-
cj´ twórczoÊcià Ojca Polskiego Bluesa,
jakim bez wàtpienia by∏ Tadeusz Na-
lepa. Lider zespo∏u TBB, Leszek Swo-
rowski, basista i wokalista zarazem,
ujmuje s∏uchacza swoim chrapliwym
i niedba∏ym wokalem. TO BY¸O TO, co
rozgrza∏o licznà od pierwszych dêwi´-
ków widowni´, którà stanowili nie tylko
mieszkaƒcy, kuracjusze czy turyÊci. Na
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festiwal przyjechali ludzie z wielu wo-
jewództw wcale nie tak bliskich Kuja-
wom. Pojawi∏ si´ Âlàsk, Mazowsze,
Zachodnio-Pomorskie czy Ziemia Lu-
buska i Wielkopolska. Tak liczna obec-
noÊç goÊci daje do zrozumienia, ˝e fes-
tiwal jest ju˝ wpisany na sta∏e do ka-
lendarza polskich festiwali bluesowych.

Odbieg∏em troch´ od sceny, ale ju˝
na nià powracam. Drugim zespo∏em,
jaki zaprezentowa∏ si´ w muszli by∏
MARK OLBRICH BLUES ETERNITY, w
sk∏adzie którego byli muzycy z Wielkiej
Brytanii, USA oraz Polski. Liderem jest
Mark Olbrich, Polak od trzydziestu lat
mieszkajàcy w Wielkiej Brytanii, nazy-
wany przed laty przez Zbigniewa Ho∏-
dysa BESTIÑ BASU. Zgromadzi∏ on wo-
kó∏ siebie wybitnych muzyków w oso-
bach: Jimmy Thomas (voc. - Louisiana,
USA) - wyst´powa∏ wczeÊniej z takimi
gwiazdami jak: Tina Turner, Lou Reed,
Gary More i Albert King, wspó∏pracowa∏
z The Rolling Stones i Johnem Lenno-
nem. By∏ producentem zespo∏u Procol
Harum w ich wczesnym okresie. Laurie
Garman - wiodàcy harmonijkarz Wiel-
kiej Brytanii (rozpoczà∏ karier´ z FREDDIE
KING w USA w 1965 roku! Gra∏ z Bo-
bem Marley'em, Gerry'm Rafferty, The
Yardbirds...). Eddie Angel - gitarzysta
uwa˝any za jednego z czterech czo∏o-
wych brytyjskich bluesowych wirtuozów
tego instrumentu, grywa∏ m.in. w ze-
spole Ike'a Turner'a. Do tego teamu
do∏àczyli polscy bluesmani Igor ‘Luku’
Nowicki - bezwzgl´dnie  jeden z naj-
lepszych bluesowych klawiszowców w
Europie, Przemek ¸osoÊ - lider Open
Blues o wspania∏ym g∏osie surowego
bluesmana, a do tego dobry harmo-

nijkarz, Grzesiek ‘Mina’ Minicz -per-
kusista, który przez ostatnie 20 lat gra
w wiodàcej polskiej formacji Nocna
Zmiana Bluesa oraz Asia Czajkowska
- Zoƒ, której g∏os przypomina Areth´
Franklin z lat 80-tych. Tym, co zapre-
zentowali na scenie, wprawili s∏uchaczy
w zachwyt.

Teraz przyszed∏ czas na ∏yk zawsze
ZDROWEJ WODY. MyÊl´, ˝e niewielu
spoÊród obecnych na widowni nie wie-
dzia∏o z kim ma do czynienia. Ta ju˝
dziÊ legendarna formacja blues rocko-
wa (bowiem istniejà i koncertujà nie-
przerwanie od 28 lat) z chwilà pojawie-
nia si´ na scenie, wzbudzi∏a aplauz,
wi´c trudno opisaç to, co dzia∏o si´ w
trakcie koncertu. A kiedy wybrzmia∏
markowy, transparentny utwór PIWO,
wszyscy obecni przed scenà dzielnie
towarzyszyli zespo∏owi swoim chóral-
nym Êpiewem. Odnosi si´ wra˝enie, ˝e
z up∏ywem czasu formacja coraz bar-
dziej zachwyca. Czas nieub∏aganie p∏y-
nà∏, a ludzi przed scenà nie ubywa∏o.

Po krótkiej przerwie iÊcie ognistym
repertuarem wybrzmia∏ goÊç z Wielkiej
Brytanii, Laurence Jones w towarzystwie
Rogera Inniss - bas i Phila Wilsona -
perkusja. Ten zaledwie dwudziestoczte-
roletni pochodzàcy z Wielkiej Brytanii
gitarzysta blues-rockowy o twarzy dzie-
cka, wdziera si´ jak huragan na najwi´k-
sze festiwalowe sceny i listy przebojów
po obydwu stronach Atlantyku, a przez
krytyków i bran˝owà pras´ „Classic
Rock - Blues Magazine” okrzykni´ty
zosta∏ nadziejà i przysz∏oÊcià bluesa.
W 2014 roku Laurence otrzyma∏ na-
grod´ dla „M∏odego Artysty Roku”
Blues Awards w trakcie ceremonii w
Great British RnB Festival w Colne,
Lancashire. Nazywany M∏odym rewol-
werowcem bluesa Laurence Jones pod-
pisa∏ kontrakt z „Ruf Records”. Jego
debiutancki album zosta∏ nagrany w
legendarnym Studio w Luizjanie, gdzie
nagrywali tacy artyÊci jak BB King i De-
rek Trucks. Ostatnio, ponownie pod
szyldem Ruf Records, ukaza∏ si´ jego
czwarty album, przez co podtrzymuje
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imponujàcà statystycznie Êrednià, wy-
dawania jednej p∏yty rocznie. Przyznam,
˝e nie od pierwszego utworu zachwyci∏
mnie, ale jak ju˝ si´ rozgrza∏, to s∏ów
brakuje, by wyraziç podziw dla tego
zespo∏u. Najlepszym dowodem po-
twierdzajàcym moje s∏owa jest fakt, ˝e
widownia przyby∏a niemal na scen´,
by byç jak najbli˝ej artystów, którzy
zmuszani byli do wielu bisów. Za kuli-
sami s∏ysza∏em opini´, ˝e bisy b´dà
d∏u˝sze ni˝ zakontraktowany koncert.
Tak w kilku zdaniach stara∏em si´ opisaç

to, co wydarzy∏o si´ w Ciechocinku 3
wrzeÊnia 2016 roku. MyÊl´, a wr´cz
jestem przekonany, ˝e w roku nast´p-
nym jeszcze wi´ksze t∏umy zgromadzà
si´ w okolicy muszli koncertowej pi´k-
nego parku Zdrojowego. Ja b´d´ d∏ugo
wspomina∏ ten pobyt i dzi´kuj´ organi-
zatorom za mo˝liwoÊç poprowadzenia
festiwalu wraz z redaktorem Zdzis∏a-
wem Pajàkiem z radia PiK.

Lech Bekulard

- Jakie by∏y poczàtki bluesowego
grania w Ciechocinku?

- Postaram si´ szczegó∏owo na to
pytanie odpowiedzieç, jako ˝e to dwu-
nasta edycja. Nie by∏em od poczàtku
dyrektorem tego wydarzenia. NaÊcie
lat temu powsta∏a idea zrzeszenia
fanów Zdrowej Wody. To w formie
zlotów odbywa∏o si´ na Ziemi Kujawskiej
trzykrotnie. Dyrektorem tego przedsi´-
wzi´cia by∏a Marlena Witkowska - Ry-
pina. To w∏aÊnie ona wpad∏a na pomys∏,
by takie przedsi´wzi´cie przenieÊç do
Ciechocinka. PostanowiliÊmy tak˝e
zmieniç nazw´ ze zlotu na festiwal.
Wspó∏pracowa∏ z nami Jurek Szymaƒ-
ski, dyrektor SAJGONU (centrum dla
ludzi z niepe∏nosprawnoÊciami). Na-
daliÊmy wtedy nazw´ BLUES NA KU-
JAWACH, co w póêniejszym czasie prze-
mianowaliÊmy na BLUES BEZ BARIER.
Zaproponowano mi bycie dyrektorem
festiwalu, a ja poprosi∏em o wspó∏prac´
naszego dawnego managera Marcina
Kurka. By∏ to festiwal o zasi´gu ogólno-
polskim. Cztery lata wstecz pojawi∏ si´
zamys∏, by formu∏´ zmieniç na festiwal
mi´dzynarodowy. Tak oto festiwal na-
bra∏ charakteru, z jakim dziÊ mamy do
czynienia.

- Tworzenie festiwalu nie jest ∏a-
twe. Nic nie wydarzy∏oby si´, gdyby
nie wsparcie w∏adz samorzàdowych.
Owoce tej wspó∏pracy widzimy, ale
powiedz jak to postrzegasz ze swojej
strony.

- Takà wspó∏prac´ mo˝na sobie wy-
marzyç. Robimy ten festiwal z wielkà
odpowiedzialnoÊcià i ka˝dy podchodzi
do tego zawodowo. Rola burmistrza
Leszka Dzier˝ewicza jest ogromna. Mo-
˝e to dzi´ki temu, ˝e kocha muzyk´ i
to nie tylko bluesa, ale KA˚DÑ! Byle
by∏a na najwy˝szym poziomie. I chyba
dzi´ki temu Ciechocinek sta∏ si´ mias-

tem festiwali. Ka˝dy w naszym mieÊcie
mo˝e znaleêç odpowiadajàcà gustowi
formu∏´ muzycznà. Je˝eli narzeka, to
znaczy, ˝e po prostu NIE LUBI MUZYKI.
Znaczàcà rol´ w tych dzia∏aniach od-
grywa Biuro Promocji Miasta z jego
szefem Januszem Hawikiem na czele.
Kilka tygodni przed festiwalem jesteÊmy
niemal na sta∏ych ∏àczach, by dopiàç
nale˝ycie imprez´. Ka˝dy z nas ma
mas´ obowiàzków, bowiem grupa
organizujàca festiwal jest naprawd´
nieliczna. Spe∏niç trzeba ró˝ne oczeki-
wania artystów. W tym miejscu chcia∏-
bym podzi´kowaç tak˝e osobom wspie-
rajàcym nasze dzia∏anie i wymieniç
redaktora radia PiK Zdzis∏awa Pajàka,
który od samego poczàtku wspiera nas
bardzo.

- Miasto nie jest du˝e, ale jest bar-
dzo licznie odwiedzane przez turys-
tów i kuracjuszy. Czy docierajà do
Ciebie opinie o festiwalu wyg∏aszane
przez tych w∏aÊnie?

- OczywiÊcie, ˝e tak. Na widowni wi-
dz´ mieszkaƒców, którzy podchodzà i
gratulujà festiwalu. Oprócz nich na
festiwal przyje˝d˝ajà ludzie z ca∏ego
kraju. U niektórych to ju˝ tradycja, by
zawitaç do Ciechocinka w dniu festi-
walu. Jako, ˝e jest to wspania∏y okres
turystyczny, mamy mnóstwo zapytaƒ
o mo˝liwoÊç noclegu. Do Biura Promocji
dzwonià telefony z zapytaniem, o której
godzinie gra ZDROWA WODA. I tu sta-
ram si´ nie udzielaç konkretnej odpo-
wiedzi, bowiem zale˝y mi na tym, by
mi∏oÊnicy wspania∏ej muzy, jakà jest
blues, byli obecni od pierwszych do os-
tatnich taktów, jakie wybrzmià ze sceny
w muszli koncertowej. Artystów dobie-
ram tak, by zadowoliç najwybredniejsze
gusta. Cieszy fakt, ̋ e na festiwal przyje˝-
d˝ajà i przychodzà ludzie w ró˝nym
wieku. Cz´sto mo˝na spotkaç trzy po-

kolenia z jednej rodziny pi´knie bawiàce
si´ pod scenà. Na plakacie umieszczam
napis BLUES ¸ÑCZY POKOLENIA, co
chyba wszystko wyjaÊnia.

- Jak postrzegasz sposób promo-
wania tego wielkiego przedsi´wzi´-
cia, bo jest to mi´dzynarodowy fes-
tiwal z utartà przez lata markà?

- Przyznam, ˝e nie ho∏duj´ agresyw-
nej i nachalnej reklamie. Formu∏a mu-
zyki, jaka towarzyszy nam w trakcie
festiwalu nie musi swà natarczywoÊcià
przebijaç si´ w zapowiedziach. Nam
zale˝y, by relacje z wydarzenia by∏y
rzetelne. Sam festiwal broni si´ dosko-
nale, bowiem dbamy o wysoki poziom
artystów i tu myÊl´ nikt zawiedziony
nie jest. A je˝eli chodzi o reklam´, to
zdaj´ sobie spraw´, ˝e trafienie z pro-
mocjà do TV jest doÊç trudne. Radio
wspiera nas zawsze.

- Jakie sà plany na przysz∏oÊç?
- Od dwóch lat nosz´ w sobie plany

idàce w dwóch kierunkach. Po pierw-
sze, chcia∏bym sprawiç, by w trakcie
festiwalu pojawi∏ si´ konkurs dla m∏o-
dych zespo∏ów. Po drugie marzy mi si´
roz∏o˝enie festiwalu na dwa dni, by nie
robiç nat∏oku wielogodzinnego, ale by
spowodowaç, ˝e goÊcie przyje˝d˝ajàcy
do Ciechocinka, pozostawali na d∏u-
˝ej. Wszystko zale˝y od mo˝liwoÊci
pozyskania Êrodków.

       Rozmawia∏ Lech Bekulard

Rozmowa ze S∏awkiem Ma∏eckim, liderem zespo∏u ZDROWA WODA, a jednoczeÊnie dyrektorem artystycznym
festiwalu BLUES BEZ BARIER.



Rozmowa z Bo˝enà ˚ardeckà - dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego.
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Bo˝ena ˚ardecka - z wykszta∏cenia pedagog. Ukoƒ-
czy∏a tak˝e podyplomowe studia mened˝erskie Za-
rzàdzanie Zak∏adami Opieki Zdrowotnej i Administro-
wanie Zdrowiem Publicznym. Posiada d∏ugoletnie
doÊwiadczenie w zakresie zarzàdzania. Pracowa∏a
przez 9 lat na stanowisku st. wizytatora w Kuratorium
OÊwiaty w Lublinie, od 1999 r. pe∏ni∏a funkcj´ dyrek-
tora Sanatorium ZNP w Na∏´czowie. 1.01.2010 r. roz-
pocz´∏a prac´ na stanowisku dyrektora Sanatorium
ZNP w Ciechocinku.

Troska o dobre i pozytywne relacje
- Sanatorium Uzdrowiskowe Zwiàz-

ku Nauczycielstwa Polskiego widnieje
na mapie Ciechocinka od wielu ju˝
lat. Prosz´ przybli˝yç naszym Czytel-
nikom najwa˝niejsze fakty z historii
obiektu.

- Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP
to ponad 50-letnia tradycja zwiàzana
z lecznictwem uzdrowiskowym. W
obecnej chwili to 3 obiekty A, B i C.
Najstarszy obiekt A wybudowany zosta∏
w latach 60-tych, B - na prze∏omie lat
80-tych i 90-tych, a obiekt C zosta∏ od-
dany do u˝ytku w 2009 r. Basen w tym
obiekcie dzia∏a od 3 listopada 2010 r.
Od kilku lat sukcesywnie inwestujemy
w baz´ zabiegowà i modernizacj´ bazy
hotelowej. W tej chwili jesteÊmy ju˝ po
generalnym remoncie bazy zabiegowej
i cz´Êci hotelowej w bloku B. W ubieg-
∏ym roku rozpocz´liÊmy remont obiektu
A - tej najstarszej cz´Êci hotelu.
 - Do kogo kierujecie Paƒstwo swojà
ofert´? Iloma miejscami dysponuje-
cie?

- Dysponujemy oko∏o 400 miejscami.
Ofert´ kierujemy do kuracjuszy z NFZ,
to sà turnusy sanatoryjne i rehabilita-
cyjne. Stanowi to oko∏o 30-50% miejsc.
Pozosta∏e miejsca to pobyty prywatne
i grupy emerytowanych nauczycieli. To
sà najwierniejsi klienci, którzy niejedno-
krotnie przyje˝d˝ajà dwa razy w roku.

- W jaki sposób pozyskujecie Paƒ-
stwo kuracjuszy?
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- Kuracjuszy pozyskujemy z ró˝nych
êróde∏, tj. strona internetowa, reklama
w TV, czasopisma. Jednak najlepsza re-
klama to zadowolony z pobytu klient,
który sprowadza swoich znajomych,
przyjació∏ lub poleca nas innym.

  - W leczeniu jakich schorzeƒ si´
specjalizujecie?

- Leczymy schorzenia, które sà specy-
fikà uzdrowiska Ciechocinek.

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

- Naszym wyró˝nikiem jest dba∏oÊç
i troska o dobre i pozytywne relacje
wÊród pracowników, bo to zazwyczaj
przek∏ada si´ na serdeczne relacje z
GoÊçmi, którzy niejednokrotnie sami
to podkreÊlajà podczas pobytu.

- Jakie ma Pani plany zwiàzane z
dalszym uatrakcyjnieniem obiektu?

- Plany zwiàzane z obiektem to przede
wszystkim gruntowny remont pokoi w
najstarszej cz´Êci A oraz ustawiczne
doposa˝anie dzia∏u zabiegowego.
Kolejny etap to termomodernizacja
obiektu B od strony ogrodu i obiektu
A, którà mam zamiar rozpoczàç ju˝
jesienià tego roku.

- Czego mog∏abym Pani ˝yczyç?
- W przysz∏oÊci chcia∏abym w dalszym

ciàgu kontynuowaç rozwój tego Sana-
torium - dbaç o popraw´ wizerunku.
Ale myÊl´, ˝e najwa˝niejsze jest to, by
w dalszym ciàgu ludzie pracujàcy w
tym obiekcie traktowali swojà prac´
jako pasj´ i czerpali z niej radoÊç i sa-
tysfakcj´ ku zadowoleniu kuracjuszy.

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



HISTORIA WOJSKOWEGO KO¸A
¸OWIECKIEGO NR 255 „Wiarus”
W CIECHOCINKU

W powsta∏ym pod koniec lat czter-
dziestych ubieg∏ego wieku Sanatorium
Wojskowym pracowa∏o wielu oddele-
gowanych oficerów, najcz´Êciej lekarzy,
którzy byli myÊliwymi jeszcze przed II
wojnà. B´dàc w Ciechocinku nie chcieli
traciç mo˝liwoÊci polowania. Od czasu
do czasu byli zapraszani przez lokalnych
myÊliwych, ale ca∏y czas t´sknili za w∏as-
nym obwodem ∏owieckim.

W roku 1951 za∏o˝yli ko∏o ∏owieckie
przy Sanatorium Wojskowym. Uzyskali
wówczas teren do uprawiania ∏owiec-
twa jakim by∏o so∏ectwo S∏oƒsk. Po ro-
ku dodatkowo uzyskali teren za Wis∏à
w gminie Osówka.

Na poczàtku lat 50-tych powsta∏
Wojskowy Zwiàzek ¸owiecki, w sk∏ad
którego wesz∏o ko∏o otrzymujàc do
chwili obecnej nazw´ Wojskowe Ko-
∏o ¸owieckie nr 255 w Ciechocinku.
Od 1 wrzeÊnia 1954 roku po reorgani-
zacji terenów dzier˝awionych otrzyma∏o
w dzier˝aw´ teren, który od wschodu
ogranicza∏a rzeka Wis∏a, a od zachodu
teren w pobli˝u i za autostradà A1.
W przybli˝eniu ok. 6.500 ha. Obszaro-
wo jesteÊmy ma∏ym ko∏em. Pierwszym
Prezesem by∏ pp∏k. Pawe∏ Thomas, a
funkcj´ ̧ owczego powierzono wspomi-
nanemu do dziÊ por. lek. med. Roma-
nowi Kaweckiemu. Dzier˝awiony teren
nie nale˝a∏ do bogatych w zwierzyn´,
stàd myÊliwi z Wojskowego Ko∏a ¸o-
wieckiego aktywnie dzia∏ali na rzecz
zagospodarowania ∏owiska. Budowali
urzàdzenia ∏owieckie, sadzili las, dokar-
miali zwierzyn´ itd. Po latach docze-
kano si´ dobrego stanu zwierzyny ∏o-
wnej, zw∏aszcza drobnej. Do rekordo-
wej nale˝a∏ sezon 1976/77, w którym

to pozyskano 447 szt. ba˝antów, 319
kuropatw i 292 zajàce. Wartym do od-
notowania jest moment, który zaistnia∏
w 1995 roku. Ko∏o przyj´∏o wówczas
nazw´ „Wojskowe Ko∏o ¸owieckie nr
255 „Wiarus” w Ciechocinku. Warto
przypomnieç, ˝e przez wszystkie lata
ko∏o aktywnie w∏àcza∏o si´ w imprezy
jubileuszowe Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego, szczególnie gdy odbywa∏y
si´ one w Ciechocinku. W Wojskowym
Kole ¸owieckim „Wiarus” polowa∏o w
poprzednich latach wielu wspania∏ych
myÊliwych. Niektórzy sà jeszcze wÊród
nas i sà inspiracjà i wzorem dla m∏od-
szych myÊliwych, poniewa˝ pami´ç o
nich jest obecna do dzisiaj. To Koledzy:
Stanis∏aw Gajecki, Micha∏ Mik∏aszewicz,
Szymon Kubiak. Nie˝yjàcy Koledzy: Ka-
zimierz Fyda, Roman Kawecki, Tadeusz
Lasiƒski, Bernard Trybulski, W∏adys∏aw
Zwolski. Warto równie˝ wspomnieç
o d∏ugoletnim Stra˝niku ¸owieckim
W∏adys∏awie Dankowskim, który do
dnia dzisiejszego wspiera dzia∏ania ko∏a.

Nasze ko∏o aktywnie uczestniczy
w programach dotyczàcych introdukcji
zwierzyny drobnej, np. w „Programie
odbudowy populacji zwierzyny drobnej
w województwie kujawsko-pomors-
kim” czy w programie „O˝ywiç pola”.
W tym celu wybudowaliÊmy zagrod´
dla hodowli dzikich królików we Wól-
nem oraz wolier´ dla ba˝antów i kuro-
patw w Mikanowie. Aktywnie dzia∏amy
na rzecz ograniczenia drapie˝ników,
szczególnie lisów. Cz∏onkowie ko∏a
dbajà o tradycje i zwyczaje myÊliwskie.
Polowania hubertowskie rozpoczynajà
mszà hubertowskà w modrzewiowym
KoÊciele na PrzypuÊcie. Po polowaniach
zbiorowych uk∏adany jest pokot. Adepci
przyjmowani na cz∏onka ko∏a Êlubujà
wiernoÊç tradycji, etyki i kultury ∏owiec-
kiej. Wszyscy, myÊliwi w kole posiadajà
reprezentacyjny strój myÊliwski. Ko∏o
liczy 24 cz∏onków i 2 sta˝ystów. Pracami
ko∏a kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
1. Prezes - Kol. Andrzej Nawrocki
2. ¸owczy - Kol. S∏awomir Weso∏owski
3. Pod∏owczy - Kol. B∏a˝ej Weso∏owski
4. Skarbnik - Kol. Maciej Mik∏aszewicz
5. Sekretarz - Kol. Marek Sylwestrzak.

Opracowa∏: Andrzej Nawrocki
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WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW LO

MAREK MODRZEJEWSKI
„Nic tak jednak nie zachwyca
Jak liceum od Staszica
To jest znana szko∏a wsz´dzie
Zawsze by∏o tak i b´dzie”

- Tak brzmi fragment Êpiewanego
przez Pana utworu „Ciechociƒski
blues” Zdrowej Wody. Czym wyjàtko-
wym - wed∏ug Pana - wyró˝nia si´
nasze liceum?

- Niewàtpliwie, to wyjàtkowa szko-
∏a. Niepowtarzalny klimat, jaki  za moich
czasów tworzyli uczniowie i nauczy-
ciele, stanowi o jej niezwyk∏oÊci. Szko∏a
s∏yn´∏a z wysokiego poziomu naucza-
nia, a najlepszym Êwiadectwem na t´
okolicznoÊç, by∏a liczba absolwentów,
którzy dostawali si´ na studia. Sam
znalaz∏em si´ w tym gronie i, z powo-
dzeniem, skoƒczy∏em doÊç trudny kie-
runek. Pisz´ w czasie przesz∏ym, no bo
to moje wspomnienia, ale wiem, ˝e
i obecnie nie ma si´ do czego czepiç,

dlatego w tej mojej piosence Êpiewam:
„to jest znana szko∏a wsz´dzie, zawsze
by∏o tak i b´dzie”.

- W którym roku ukoƒczy∏ Pan cie-
chociƒskiego ogólniaka?

- Jestem matura’77; pami´tam do-
skonale ten czas, ∏azi∏em po szkole
z gitarà marki Defil i nie mog∏em prze-
˝yç, ̋ e za chwil´ ju˝ mnie tu nie b´dzie.
Jakby nie patrzeç, to chyba zaliczam
si´ ju˝ do dinozaurów, ale nadal czu-
j´ niepowtarzalny puls tego miejsca
i ludzi, którzy stanowili o jego pi´knie.

- Których nauczycieli najmilej Pan
wspomina?

- O, tu mam bardzo d∏ugi katalog.
Ka˝dy z moich nauczycieli wyró˝nia∏
si´ czymÊ wyjàtkowym. Zaczn´ od mo-
jego wspania∏ego wychowawcy prof.
Józefa Brzezickiego. Nie by∏em t´gi z
fizyki i niestety kolekcjonowa∏em kieps-

kie oceny; pan prof. zwyk∏ mówiç w ta-
kich chwilach: „ty my Modrzejewski
or∏em nie b´dziesz, mog´ otworzyç
okno i nie polecisz“, zawsze jednak
dawa∏ mi szans´, którà potrafi∏em wy-
korzystaç.

Pan prof. Aleksander Nowacki, o to
by∏ wyjàtkowy orygina∏, wybitny polo-
nista, germanista, a i w ∏acinie niezwyk-
le bieg∏y; wielki mi∏oÊnik literatury, pro-
wadzi∏ szkolnà bibliotek´ i ... by∏ wielkim
mi∏oÊnikiem kotów. Niejednokrotnie
podpatrzy∏em, jak zdejmuje w´dlin´ z

kanapek i dokarmia nià koty, a te wr´cz
go ubóstwia∏y i biega∏y za nim po dzie-
dziƒcu. ˚al mam do siebie i wielkà pre-
tensj´, ˝e nie przyk∏ada∏em si´ do jego
nauk. Wiem, ˝e straci∏em bardzo du˝o.

Pani prof. Henryka Kaczorowska,
ech, to by∏a niesamowita kobieta. Zna-
komity dowcip, luzacki, by nie rzec,
m∏odzie˝owy styl bycia, no i niepoj´ta
wr´cz wiedza. Potrafi∏a nas porwaç,
ale te˝ i nieêle przydusiç. Wiadomo,
miga∏ si´ naród i cz´sto stosowa∏ ró˝ne
sztuczki, ˝eby tylko nie pyta∏a; a to
kwiatki, a to jakieÊ ˝yczenia itp. Od-
puszcza∏a nam, no ale kiedyÊ musia∏a
zweryfikowaç nasze poj´cie o przed-
miocie. Pami´tam jak kiedyÊ przysz∏a z
silnym postanowieniem weryfikacji, no
i zacz´∏a si´ jatka. Lecia∏a lufa za lufà;
wreszcie dosz∏a do mnie. Stanà∏em jak
to ciel´ i ani be ani me. Pani prof. po-
patrzy∏a na mnie, wybuchn´∏a Êmie-
chem i skomentowa∏a to tak: „Marek
si´ nie nauczy∏”. Ha, ha, ha. Kaza∏a
usiàÊç, zamkn´∏a dziennik, nie stawiajàc
lufy. Dzi´ki niej, zainteresowa∏em si´
historià, którà potem zdawa∏em na

maturze, i pochwal´ si´ nieskromnie,
na 5. A, i na studia te˝ zda∏em na mak-
sa.

Pani prof. Anna Kulpa, szalenie ciep-
∏a i mi∏a kobieta. Uczy∏a chemii, to by∏
kolejny przedmiot, który mi nie le˝a∏.
Kula∏em si´ ledwo z klasy, do klasy, ale
dzi´ki wspania∏emu podejÊciu i dopin-
gowi pani prof., zawsze si´ dokula∏em.
W trzeciej klasie mia∏em nawet trzy
albo cztery trójki z plusem; nie musz´
t∏umaczyç, co to by∏ za kapita∏. Mile
zawsze wspominam, kiedy podczas
przes∏uchiwania mnie na okolicznoÊç
wiedzy mówi∏a: „Marku, ja ciebie
bardzo, naprawd´ bardzo lubi´, ale
niestety,musz´ tobie postawiç niedo-
stateczny”. Nie ukrywam, ˝e ja te˝ jà
bardzo, bardzo lubi∏em i ˝a∏uj´, ˝e nie
mog´ ju˝ k∏aniaç si´ jej na ulicy.

Móg∏bym wymieniç jeszcze kilka wy-
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jàtkowych postaci, jednak szczup∏oÊç
miejsca nie pozwala mi na to. Musz´
jednak powiedzieç o pani prof. Zenobii
Modzelewskiej; niestety nie uczy∏a mnie
i bardzo tego ˝a∏uj´, straci∏em niepow-
tarzalnà szans´ poznania j´zyka ojczys-
tego na takim poziomie, jaki jest mi
dziÊ potrzebny do tej mojej artystycznej
roboty. W ka˝dej klasie mia∏em innego
polonist´, a jednak nie trafi∏em na panià
prof. Modzelewskà.

- Co podczas edukacji w szkole
budzi∏o najwi´kszà groz´?

- Mnie przera˝a∏a fizyka, matematy-
ka i chemia, ale ju˝ lubi∏em astronomi´,
która przecie˝ te˝ zaplàtana by∏a w
nauki Êcis∏e. Ale jednak, mimo wszystko
- fizyka. Kiedy prof. Brzezicki wchodzi∏

do klasy, pot´gowa∏a si´ taka cisza, ˝e
nie sposób jà opisaç. Z tematem mo˝na
si´ by∏o jeszcze, dzi´ki Êciàdze, przeÊliz-
gnàç, ale kiedy przechodzi∏ do çwiczeƒ
(nie pami´tam nazwiska: z Zilingera,
Zwillingera czy jakoÊ tak) no to ju˝ by∏a
kaplica. Tak, na pewno fizyka.

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

- Z tego czasu przyjaêni´ si´ z An-
drzejem Kamiƒskim i Kubà Ró˝aƒskim,
który jest obecnie dyrektorem mojej
szko∏y. Mam s∏aby kontakt ze Zbysz-
kiem Mik∏aszewiczem i innymi kolegami
z mojej klasy - Bogusiem Dàbrowskim,
czy Andrzejem G∏odkowskim. Spoty-
kam si´ niekiedy z Ma∏gosià Sochà,
Martà Dawidowicz i Jolà Zawlik. Nie-

stety, odszed∏ mój najwi´kszy przyja-
ciel, niemal˝e brat, nieod˝a∏owanej
pami´ci, Andrzej Soborski; wybitny
absolwent i wspania∏y cz∏owiek. W li-
ceum pozna∏em mojà przysz∏à ˝on´,
Maryl´ Beciƒskà; niestety, ona ju˝ te˝
nie ˝yje.

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

- Chyba wycieczka do teatru do ¸o-
dzi. Po pierwszym akcie, na widowni
pozosta∏ prof. Brzezicki z synem, a ca∏a
reszta posz∏a w miasto. BawiliÊmy si´
nieêle i nikt nam nie robi∏ wyrzutów.
Zabawnych sytuacji by∏o bez liku, mo˝e
kiedyÊ nadarzy si´ sposobnoÊç o nich
porozmawiaç.

- Czym Pan si´ obecnie zajmuje?
- Jestem artystà - he, he, he. Wypisuj´

ró˝ne brednie, pisz´ piosenki, gram w
zespole Zdrowa Woda, sk∏adam wyrazy
z nadziejà, ˝e to mo˝e sà wiersze. Nic
szczególnego, ot takie tam...

- Co s∏ychaç u Zdrowej Wody?
- NagraliÊmy dziesiàtà p∏yt´ pt. „W

tunelu”, która zbiera znakomite re-
cenzje i sprzedaje si´ obiecujàco. Du˝o
koncertujemy, nagrywamy programy
telewizyjne i radiowe, udzielamy wy-
wiadów do presti˝owych pism muzycz-
nych, jeêdzimy po Êwiecie i opowia-
damy o naszym mieÊcie, zach´cajàc do
jego poznania. I tak od 28 lat, ciàgle
w trasie, i ciàgle w ekstraklasie, he, he,
he.

- I oby tak dalej! Dzi´kuj´ za roz-
mow´.

- Najni˝sze uk∏ony dla czytelników
„Zdroju Ciechociƒskiego”.

 Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka



Uzdrowisko
w obiektywie

Skwer
Wolickiego

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 12

Z ˚YCIA MIASTA

23 lipca komisja konkursowa w sk∏a-
dzie: Barbara Kawczyƒska (przewodni-
czàca), Iwona Krzysztanowicz, Joanna
Rutkowska, Maja Mas∏owska, W∏odzi-
mierz S∏odowicz oraz S∏awomir Ma∏ecki
przes∏ucha∏a szeÊc zg∏oszonych utwo-
rów. Przy ocenie jurorzy zwracali szcze-
gólnà uwag´ na artystyczny poziom
wykonywanych utworów, na ich treÊç
i walory muzyczne, a tak˝e promocyjny
przekaz o Ciechocinku i walorach uz-
drowiskowych, z uwzgl´dnieniem has∏a
„Ciechocinek uzdrawia pot´˝nie”. Zwy-
ci´˝y∏ zespó∏ DIAMENT z piosenkà „Na
Ciechocinek”.

Poni˝ej zamieszczamy tekst nowego
hitu o naszym mieÊcie:

NA CIECHOCINEK
Jest takie miasteczko co le˝y nad

rzeczkà
Zachwyca turystów szalenie
Tam Êwieci s∏oneczko, tam leczà

zdróweczko
Serwujà przyjemne leczenie

Czy w Parku Zdrojowym, czy w Parku
T´˝niowym

Przy grzybku tak pe∏nym uroku
Na czu∏e rozmowy bàdê zawsze

gotowy
Jak zegar kwiatowy co roku

     Ref: Naucz si´ Êmiaç
O zdrówko dbaç
Nie musisz braç
Witaminek
Masz ch´ç i czas
To wciÊnij gaz
Pot´˝nie na
Ciechocinek

W kurortach na czele lecznicze
kàpiele

W solance dla Paƒ oraz Panów
Zabiegów jest wiele, a g∏ównym ich

celem
Jest sprawnoÊç i mniej kilogramów
Wieczorem sà bale wi´c ostro

poszalej
Jak kiedyÊ to by∏o za m∏odu
Tutejszym zwyczajem jedê konnym

tramwajem
Nie trzeba ci tam samochodu

 Ref: Naucz si´ Êmiaç
O zdrówko dbaç
Nie musisz braç
Witaminek
Masz ch´ç i czas
To wciÊnij gaz
Pot´˝nie na
Ciechocinek

Nowy przebój o Ciechocinku

Na ludowà nut´
17 wrzeÊnia w muszli koncertowej w

parku Zdrojowym odby∏ si´ koncert Ze-
spo∏u Folklorystycznego „Ustronie” ze
Skierniewic.  Muzycy wykonali wiàzank´
piosenek ludowych, taƒców, oraz gaw´-
dziarstwa z regionu dawnego ksi´stwa
∏owickiego.

                Red.fo
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9 wrzeÊnia br. jury w sk∏adzie: Mariusz
Krupa, dr hab. Anna Kola, Krzysztof Jarosz,
Teresa Kudyba, Jakub Wawrzak i Dominika
Sikorska dokona∏o rozstrzygni´cia I edycji
Konkursu Fotograficznego „Uzdrowisko”.
Nades∏ano 288 fotografii.

Jurorzy nie przyznali pierwszego miejsca.
Laureatkà drugiego zosta∏a Zuzanna Lewan-
dowska, a trzeciego Agata Polny oraz Ewe-
lina Kamiƒska. Wyró˝nienia otrzymali: Do-
minika Majewska, Jerzy Ratajski, Ela Ko-
marzyƒska, Marta Kaniewska, B∏a˝ej Sos-
nowski, Marta Sochacka, Daniel Gadziem-
ski, Kamila åwikliƒska i Alicja Kochano-
wicz.

Fotografie laureatów obejrzeç mo˝na na
stronie internetowej: www.uzdrowiskocie-
chocinek.pl.

     Red.

26 sierpnia o godz. 16.00 odby∏a si´
uroczystoÊç nadania imienia Konstantego
Leona Wolickiego skwerowi przy pomni-
ku R. Traugutta. K. L. Wolicki (1792-ok.
1861) by∏ polskim przemys∏owcem, mi-
neralogiem, uczestnikiem powstania lis-
topadowego, a tak˝e inicjatorem budowy
warzelni soli w Ciechocinku.

  Red.
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1 marca br. zosta∏ og∏oszony konkurs na piosenk´ o Ciechocinku. G∏ów-
nym organizatorem by∏a Gmina Miejska Ciechocinek, a koordynatorem
Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Miejskie Centrum Kultury
w Ciechocinku.



Na zaproszenie Stowarzyszenia Cen-
trum Niezale˝nego ˚ycia, przy wsparciu
Pana Leszka Dzier˝ewicza - Burmistrza
Ciechocinka, w dniu 30 sierpnia 2016 r.
uda∏o si´ zorganizowaç koncert zespo∏u
Vargas Blues Band. Zamierzeniem orga-
nizatorów by∏o spektakularne zakoƒcze-
nie wakacji przy radosnej muzyce w cie-
chociƒskim Teatrze Letnim. To miejsce
pe∏ne uroku emanowa∏o dobrà energià
p∏ynàcà ze sceny. RadoÊç towarzyszy∏a
grupie Sko∏owani, która otwiera∏a kon-
cert Javiera Vargasa, ponownie wybu-
cha∏a w trakcie pokoncertowego jam
session w goÊcinnych murach Sajgonu.

„Javier Vargas jest jak t´cza, posiada
wszystkie barwy, czuje takà samà pasj´
jak ja, jeÊli chodzi o muzyczny Êwiat...
Nie tylko hiszpaƒskà muzyk´ i bluesa. Ma
pozytywnà i Êwietlanà przysz∏oÊç przed
sobà. Istnieje niewielu muzyków, którzy
potrafià tak jak on dotrzeç do wszyst-
kich...” - to s∏owa, które Carlos Santana
wypowiedzia∏ o bohaterze tej opowieÊci,
to zarazem najlepsza rekomendacja, jakiej
móg∏ mu udzieliç. O ile uznamy, ˝e po-
trzebuje on rekomendacji. To genialny
hiszpaƒski gitarzysta i kompozytor o ar-
gentyƒskich korzeniach, urodzony w
1958 roku w Madrycie. Dziewi´ç lat po
jego narodzinach rodzice zdecydowali

si´ na powrót do rodzinnego kraju, by
nast´pnie zamieszkaç w Wenezueli. Jesz-
cze w Argentynie, gdzie w wieku dwu-
nastu lat dosta∏ od ojca pierwszà gitar´
elektrycznà, Javier Vargas rozpoczà∏ do
dziÊ trwajàca przygod´ z tym instrumen-
tem. W latach 70-tych przeniós∏ si´ do
USA, do Nashville w stanie Tennesie, a
nast´pnie na d∏u˝ej zakotwiczy∏ w Kali-
fornii. Studia nagraniowe i kluby Los An-
geles sta∏y si´ na jakiÊ czas jego domem.
Nie by∏o nocy, aby nie bra∏ udzia∏u w jam
sessions. Jako siedemnastolatek wyruszy∏
w podró˝, której celem by∏y Wyspy Ka-
raibskie (Aruba, Jamajka), gdzie zetknà∏
si´ u êróde∏ z kulturà reggae. Jego powrót
do Hiszpanii w koƒcówce lat 70-tych
zbieg∏ si´ ze zmianami w tym kraju, o
czym zapewne przekona∏ si´ wspó∏pra-
cujàc jako gitarzysta i kompozytor z Mi-
guelem Riosem, uwa˝anym za jednego
z ojców hiszpaƒskiego rock'n'rolla.
Rock'n'roll to wolnoÊç i... czasami k∏opo-
ty, o czym Miguel Rios przekona∏ si´ na
w∏asnej skórze. Ka˝dy medal ma jednak
dwie strony. Dwup∏ytowy, koncertowy
album „Rock & Rios” zapewni∏ mu hisz-
paƒskà muzycznà nieÊmiertelnoÊç, do
której Javier Vargas przyczyni∏ si´ swoimi
dwoma kompozycjami. I tu czas przejÊç
do najwa˝niejszej daty w tej opowieÊci.

W 1990 roku artysta za∏o˝y∏ swój
zespó∏ Vargas Blues Band, z którym wyda∏
25 p∏yt. Najnowszà z nich, noszàcà tytu∏
„Hard Times Blues” promowa∏ swoim
wyst´pem w Teatrze Letnim 30 sierpnia
2016. W koncertowej setliÊcie tego
wieczoru nie zabrak∏o równie˝ „Blues
Latino”, utworu znanego m.in z wyko-
nania Carlosa Santany. Mo˝liwe, ̋ e piszàc
o gitarzyÊcie takim jak Javier Vargas po-
winienem rozpoczàç od wymienienia
wybitnych artystów, z którymi wspó∏pra-
cowa∏. Obawiam si´ jednak, ˝e na ich
skróconà list´ nie starczy∏oby miejsca w
tym felietonie.

Jerzy Szymaƒski
Dariusz Kowalski

BLUES LATINO
W SANTANOWSKIM
KLIMACIE
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LICEUM W LITERATURZE, FILMIE I… MUSICALU
Niewiele jest szkó∏, które stajà si´

miejscem akcji utworów literackich.
Ciechociƒski ogólniak z internatem -
nietypowy ze wzgl´du na to, ˝e to
dawny hotel, a nieistniejàca ju˝ sala
gimnastyczna zwana Salà Malinowà
to dawna sala bankietowa, z niezwyk∏à
atmosferà, swoimi tajemnicami, trafi∏
na karty wielu utworów. Co ciekawe,
troje autorów powieÊci to dawni ucz-
niowie tego liceum.

Edward Stachura chodzi∏ do LO im.
S. Staszica trzy lata. Niestety, mimo ˝e
osiàga∏ dobre wyniki w nauce, musia∏
opuÊciç mury szkolne z powodu nie-
poprawnego zachowania, bójek z ko-
legami. Brat przeniós∏ go do liceum
w Gdyni, gdzie zda∏ matur´. Edward
Stachura uwieczni∏ ciechociƒski ogól-
niak w swojej powieÊci „Ca∏a jaskra-
woÊç”, która ukaza∏a si´ w 1966 r. W
jednej ze scen autor opowiedzia∏ o lek-
cji rysunku. W tym czasie uczy∏ tego
przedmiotu prof. Eugeniusz Zbierz-
chowski.

Z kolei jeden z bohaterów powieÊci
Dawida Binemanna-Zdanowicza
„Koƒska kuracja” z 2003 r. by∏  podob-
nie jak autor - uczniem liceum w Cie-
chocinku (matura 1967). W ksià˝ce
opisany jest budynek szko∏y, wspom-
niany jest wysoki poziom nauczania
oraz niektórzy nauczyciele i wychowaw-
cy internatu. Mimo zmiany nazwisk
mo˝na domyÊliç si´, kto by∏ pierwo-
wzorem postaci. W powieÊci „Koƒska
kuracja” czytamy:

„Dostaç si´ do ciechociƒskiego Lice-
um im. Stanis∏awa Staszica nie by∏o
wtedy ∏atwo, gdy˝, z uwagi na reno-
m´ uzdrowiska i niez∏e warunki w in-
ternacie, ch´tni nap∏ywali z ca∏ej Polski.
Szczególnie licznie byli tam reprezen-
towani warszawiacy, przewa˝nie usu-
ni´ci ju˝ wczeÊniej za ró˝ne wykrocze-
nia ze szkó∏ w stolicy. Byli to ch∏opcy
z fantazjà i pieni´dzmi, mimo woli bu-
dzàcy podziw i zazdroÊç tubylców.(…)
Pobyt w szkole poszerzy∏ mu (chodzi
o Milskiego) nieco horyzonty, chocia˝
akurat musia∏ si´ uczyç nie tego, co go
interesowa∏o. W szkole najwa˝niejszym
przedmiotem by∏a bowiem fizyka, a
fizyk Bryƒski, przekonany o szczegól-
nym pos∏annictwie swojego przedmio-
tu, by∏ niezwykle wymagajàcy i w ̋ aden
sposób nie móg∏ np. uwierzyç, zdekla-
rowanemu humaniÊcie, Józiowi Palu-
chowi, ˝e w programie filologii klasycz-
nej, którà ten zamierza∏ studiowaç, nie
ma fizyki. Gdy Józio, niczym Cicero
przekonywa∏ go o tym gorliwie, prze- fo
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platajàc swà wypowiedê co rusz jakàÊ
rzymskà sentencjà, fizyk spojrza∏ na
niego z niedowierzaniem i powiedzia∏:
- No, nie jestem tego taki pewny, a te-
raz, na wszelki wypadek idê do tablicy
i rozwià˝ zadanie numer…

Profesor Bryƒski by∏ porzàdnym cz∏o-
wiekiem, nikogo z fizyki na drugi rok
nie zostawia∏, potrafi∏ jednak zmusiç
do nauki najwi´kszych leserów. I cho-
cia˝ nie ka˝dy licealista wybiera∏ si´
akurat na studia techniczne, to i tak
volens nolens, fizyki musieli si´ uczyç
wszyscy.

Znacznie barwniejsze by∏y lekcje his-
torii, którà wyk∏ada∏ profesor Dodko-
wski, uczestnik kampanii we wrzeÊniu
1939 r., a wczeÊniej ochotnik w wojnie
z bolszewikami w 1920 r., niekryjàcy
swej niech´ci do re˝imu komunistycz-
nego.”

Autor wspomina te˝ zabawy szkol-
ne:

„Szko∏a dba∏a o morale i by taƒczàce
pary nie lgn´∏y w tangu zbyt blisko do
siebie, jedna z nauczycielek, której m∏o-
doÊç up∏yn´∏a jeszcze w Sankt Peters-
burgu przed 1914 r., przechadza∏a si´
po sali z linià w r´ku i bi∏a po ∏apach,
gdy tylko uzna∏a, ˝e moralnoÊç zosta∏a
zagro˝ona.”

Z kolei Irena Matuszkiewicz umieÊ-
ci∏a akcj´ swojej powieÊci „Seryjny na-
rzeczony” w Ciechocinku, dokàd na
wakacje do rodzinnego miasta przy-
je˝d˝a ¸ucja, aby tematem swojego
pierwszego scenariusza uczyniç histori´
tragicznej Êmierci swego szwagra. Au-
torka wspomina, ̋ e jej bohaterka ukoƒ-
czy∏a ciechociƒskie liceum.

W 2007 roku ukaza∏a si´ powieÊç
W∏odzimierza Kowalewskiego „Ex-

centrycy” o tym, jak powstawa∏ „wiel-
ki jazz w ma∏ym Ciechocinku”, zna-
komity utwór o tym, jak za pomocà
muzyki zachowaç wewn´trznà wol-
noÊç, ksià˝ka o polskiej duszy i naszej
t´sknocie za lepszym Êwiatem. Czytelnik
znajdzie w „Excentrykach” m. in.  wàtek
sensacyjny, romans g∏ównego bohatera
i Modesty Nowak - tajemniczej nauczy-
cielki j´zyka angielskiego z miejscowego
LO. Pojawia si´ tak˝e uczeƒ Edek zwany
„Francuzikiem” - inspiracjà by∏ Stachura.
Akcja toczy si´ w Ciechocinku wczesnej
epoki gomu∏kowskiej w latach 1957-
58. Na kartach powieÊci odnajdziemy
opis naszej szko∏y i jej uczniów. Na
podstawie tego utworu zosta∏ nakr´-
cony film „Excentrycy, czyli po s∏onecz-
nej stronie ulicy” w re˝yserii Janusza
Majewskiego oraz powsta∏ te˝ musical
„Król swingu” z Maciejem Stuhrem, Na-
talià Rybickà, Sonià Bohosiewicz i Kubà
Badachem.

W wydanej przez Ma∏gorzat´ Iwa-
nowskà-Ludwiƒskà (matura 1968 r.)
w 2010 roku opowieÊci prozà „Dyptyk
z Agatà” ca∏a pierwsza cz´Êç tej ksià˝ki
o bardzo ciechociƒskim tytule „S∏ono-
roÊla” rozgrywa si´ w Êrodowisku ucz-
niów LO im. S. Staszica. Ich nie∏atwy
okres dojrzewania przypada na po∏ow´
lat 60-tych; g∏ówna bohaterka Agata
to dziecko z domu o etosie przedwo-
jennej inteligencji. Dziewczyna zafascy-
nowana jest paradoksalnie „zes∏aƒcem”
z Warszawy, czyli trudnym ch∏opakiem
z maturalnej klasy zes∏anym karnie do
prowincjonalnego liceum ze stolicy za
krnàbrne wyczyny. Reprezentuje on
„czerwonà bur˝uazj´”, jest synem ja-
kiegoÊ sto∏ecznego dygnitarza. Wàtek
sympatii rodzàcej si´ mi´dzy nimi to
swoista wersja PRL-owskiego Romea i
Julii. Bohaterowie ukazani sà na tle
opisów codziennego ˝ycia w liceum,
lekcji, porannych apeli, przerw wype∏-
nionych obowiàzkowym marszem pa-
rami po korytarzu; czytelnik obserwuje
szkolne akademie ku czci, uczniowskie
bunty i ich konsekwencje, a wszystko
to na tle grzybka, t´˝ni, parku i tytu∏o-
wego rezerwatu s∏onoroÊli. W epizodzie
wystàpi∏ tu nawet malarz Karol Kossak.
S∏onoroÊla - ciechociƒskie salicornie -
symbolizujà uczniów oryginalnych,
trudnych i niezwyk∏ych, zupe∏nie nie-
przystosowanych do wymogów ów-
czesnego kolektywu.

Oto opis LO: „By∏ to przedziwny,
wielce zabytkowy gmach. W czasie
przerw mi´dzylekcyjnych chodzi∏o si´
po nim obowiàzkowo parami, wzd∏u˝
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Po˝ar chaty
ol´derskiej

Kalendarz imprez

KINO „ZDRÓJ”
We paêdzierniku planujemy zagraç:

HISTORIA
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Na prze∏omie XVI i XVII wieku powsta-
∏y w naszej okolicy pierwsze osady men-
nonickie, zwane te˝ holenderskimi czy
„ol´derskimi”: w 1598 r. w Ot∏oczynie,
w 1605 r. w S∏oƒsku i ok. 1626 r. w Wo-
∏uszewie, potem w okolicznych wsiach.
Dzi´ki swojej pracowitoÊci i doÊwiadcze-
niu osadnicy meliorowali podmok∏e tereny
i przekszta∏cili teren Niziny Ciechociƒskiej
w system pól uprawnych i pastwisk. Kra-
jobraz ten przetrwa∏ do czasów obecnych,
pozosta∏o te˝ kilka chat z dawnych lat. Na
rogu ulic Mickiewicza i S∏oƒsk Górny zdu-
miewa∏a drewniana chata, która chyli∏a si´
z roku na rok. Strzecha osuwa∏a si´, Êciany
marnia∏y. Zapad∏a si´ cz´Êç inwentarska.
A jeszcze w grudniu ubieg∏ego roku foto-
grafia chaty ta znalaz∏a si´ na plakacie wy-
stawy przygotowanej przez Muzeum Et-
nograficzne MZKD we W∏oc∏awku „Za-
pomniany Êwiat. Ol´drzy w krajobrazie
i kulturze. Nie by∏o pomys∏u na uratowa-
nie obiektu. Nie trafi∏ do Ol´derskiego Par-
ku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce.
Budynek, b´dàcy w∏asnoÊcià prywatnà, na
oczach mieszkaƒców Ciechocinka ulega∏
post´pujàcej degradacji. Po˝ar, który wy-
buch∏ 19 wrzeÊnia, dokona∏ reszty. Âlad
dawnej przesz∏oÊci sp∏onà∏. A napis na bel-
ce stropowej w alkierzu cha∏upy zawiera∏
treÊç: Bogu Dei Pan Bog Pomog Anno
1783, Der 23 Mayus Martin Witt Bau-
herr. Martin Nell Baumeister

Obiekt ten by∏ jednym z niewielu za-
bytków z XVIII wieku w granicach obec-
nego Ciechocinka. Nie ocala∏ dawny, drew-
niany koÊció∏ Êw. Piotra i Paw∏a w S∏oƒsku,
„Wójtówka”, czyli Stary Dworek w Ciecho-
cinku, i wiele, wiele póêniejszych drew-
nianych zabytków… Niepowtarzalna pa-
miàtka osadnictwa w S∏oƒsku równie˝
przepad∏a.

 Aldona Nocna

PAèDZIERNIK

1.10.  II Katolicki Piknik Rodzinny
miejsce: park T´˝niowy - przy boisku

OSiR

7.10. Atrakcyjny pozna Panià - spektakl
teatralny

miejsce: Teatr Letni

16.10.  Koncert Jacka Szy∏kowskiego
miejsce: Teatr Letni

Powy˝sze kalendarium mo˝e ulec
zmianie. Kalendarz na bie˝àco b´dzie

aktualizowany
 i uzupe∏niany na stronie internetowej

www.ciechocinek.pl
oraz na ∏amach „Zdroju

Ciechociƒskiego”.

„S∏ugi bo˝e”
krymina∏, prod. Polska, czas projekcji 1.41,

od 15 lat
1.10 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19),
2.10 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 3.10 (poniedzia∏ek)
godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Kamienne pi´Êci”,
biograficzny, dramat, sportowy, prod. USA,

Panama, 1.45, od 15 lat
8.10 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 9.10 (niedziela)
godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Wo∏yƒ”,
dramat wojenny, prod. Polska, 2.30,

od 15 lat
21.10 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19),
22.10 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19),

i 23.10 (niedziela)
godz. 19.00 (kasa 18-19)

Kino zastrzega sobie prawo do zmian
w repertuarze i zmian godzin otwarcia kasy.

Dla filmów w systemie 2D:
- bilet normalny 15 z∏otych

- bilet ulgowy 10 z∏otych dla dzieci do lat 16
na bajki i filmy animowane
Dla filmów w systemie 3D:
- bilet normalny 19 z∏otych

- bilet ulgowy 14 z∏otych dla dzieci do lat 16
 na bajki i filmy animowane

- zakup okularów polaryzacyjnych 5 z∏otych
Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji

indywidualnych, tylko rezerwacje dla grup
zorganizowanych - minimum 20 osób.

wàskiego korytarza. Tam i z powrotem,
bardzo monotonnie i grzecznie, w zbi-
tym t∏umie delikwentów podobnych
Agacie. Na Êrodku sta∏ pokrzykujàcy
ostro nauczyciel. Jego g∏os podrywa∏
w gór´ uczniowskie g∏owy, wpatrzone
w pozabierane z klas zeszyty i notatki.

W salach wisia∏y portrety Gomu∏ki,
Cyrankiewicza i or∏a bia∏ego bez koro-
ny. W pokoju nauczycielskim królowa∏
Marks z Engelsem, dwaj siwiejàcy bro-
dacze, ledwo widoczni na Êcianach
poprzez k∏´by papierosowego dymu,
wypuszczanego podczas przerw z p∏uc
relaksujàcych si´ pedagogów.”

Nasz „ogólniak” pojawi∏ si´ te˝ w
wierszu Janusza ˚ernickiego (matura
1956 r.) oraz w piosence Marka Mo-
drzejewskiego (matura 1977 r.), pi-
szàcego teksty dla zespo∏u Zdrowa
Woda, w którym te˝ Êpiewa, kompo-
nuje i gra na gitarze. W Ciechociƒskim
bluesie” zawarta jest pochwa∏a szko∏y:

„Nic tak jednak nie zachwyca
Jak liceum od Staszica
To jest znana szko∏a wsz´dzie
Zawsze by∏o tak i b´dzie.”
3 wrzeÊnia min´∏a 70. rocznica LO

im. S. Staszica w Ciechocinku, które -
mam nadziej´ - b´dzie zachwycaç ko-
lejne pokolenia. I mo˝e kolejni absol-
wenci umieszczà akcj´ swojego utwo-
ru w „starej, poczciwiej budzie” albo
napiszà o niej wiersz? 

Aldona Nocna

W zwiàzku z V Zjazdem Absolwen-
tów Liceum Ogólnokszta∏càcego im.
S. Staszica w Ciechocinku ukaza∏a si´
ksià˝ka „Naszej szko∏y wizerunek
w∏asny. LO w Ciechocinku od A do Z”
pod redakcjà Aldony Nocnej.



Rok
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Quo vadis, czyli dokàd zmierzasz?
To zwrot  pochodzenia ∏aciƒskiego .
Tytu∏ powieÊci nawiàzuje do spotkania
Chrystusa z aposto∏em Piotrem ucie-
kajàcym z Rzymu przed przeÊladowa-
niami. Piotr zapyta∏ wówczas Jezusa:
„Dokàd idziesz, Panie” („Quo vadis,
Domine”), na co Chrystus odpowie-
dzia∏, ˝e idzie do Rzymu go zastàpiç
(„Gdy ty opuszczasz lud mój, do Rzymu
id´, by mnie ukrzy˝owano raz wtóry”).
Kiedy Piotr us∏ysza∏ te s∏owa, postanowi∏
powróciç. To pi´kna powieÊç o mi∏oÊci,
o upadajàcym imperium, ale przede
wszystkim o sile wiary, która potrafi
czasem góry przenosiç.

Kiedy obwo∏ano rok 2016 rokiem
Henryka Sienkiewicza, nie ulega∏o wàt-
pliwoÊci, jakie dzie∏o zostanie wybrane
do czytania. Nasi lektorzy przedstawili
ró˝ne fragmenty powieÊc - od krwa-
wych scen akcji, po opisy mi∏oÊç Wini-
cjusza i Ligii.

Punktualnie o godz. 15.00  mia∏am
przyjemnoÊç przywitaç wszystkich
zgromadzonych na piàtej ju˝ edycji
akcji Narodowego Czytania. Tradycyjnie
spotkanie odby∏o si´ przy pi´knej fon-
tannie na Parterach Hellwiga. WÊród
czytajàcych byli radni Rady Miejskiej,
s∏uchacze Uniwersytetu dla Aktywnych
oraz dzieci i m∏odzie˝ ciechociƒskich
placówek oÊwiatowych, którzy ponow-
nie lub po raz pierwszy zmierzyli si´ z
wybranymi fragmentami. Dzi´kuj´ na-
szym przyjacio∏om: Klarze Drobniews-
kiej, Zosi Nocnej, Kalinie Zi´tek, Iwo
Kosiƒskiemu, Erykowi Kornaszewskie-
mu, Gra˝ynie Wieczorek, Bogumile

Janczak-Hausner, Marcinowi Stry-
chowi, Zuzi Trojanowskiej, Annie
Przekwas, Ryszardowi Plato, Aldonie
Nocnej, Wandzie Rosiƒskiej, Wandzie
Wasickiej, Jolancie K´pczyƒskiej, Krzy-
sztofowi So∏ka, Weronice Dàbrows-
kiej, Julii Balcerzak, Teresie Trajdrows-
kiej, a tak˝e nauczycielom i opiekunom
ze Szko∏y Podstawowej Nr 1, Publicz-
nego Gimnazjum, Zespo∏u Szkó∏ Uz-
drowiskowych Nr 1 w Ciechocinku.

Szczególne podzi´kowania nale˝à
si´ panu Ryszardowi Plato, który wcieli∏
si´ w postaç Petroniusza i stanowi∏ nie-
zwykle atrakcyjny obiekt do fotografo-
wania. Dzieci i doroÊli, wszyscy chcie-
li mieç zdj´cie z  patrycjuszem rzymskim.

(...) i tak na kilkadziesiàt minut prze-
nieÊliÊmy si´ klimatem do staro˝ytne-
go Rzymu... Rzym! „Wieczne Miasto”,
I w. n.e., stolica i siedziba Cezara Ne-
rona, jego dworu i najzamo˝niejszych
obywateli. Obok centrum ze wspania-
∏ymi z∏oconymi Êwiàtyniami, domami
bogatych patrycjuszów, wspania∏ymi
willami otoczonymi ogrodami i sa-
dzawkami, z egzotycznymi ptakami i
pi´knymi rzeêbami, znajdujà si´ tutaj
równie˝ dzielnice biedoty, brudne i za-
niedbane. W Rzymie panuje przemoc
i si∏a, a  igrzyska sà ulubionà rozrywkà
t∏umu. Powierzchowne pi´kno miasta
kontrastuje z wewn´trznym zepsuciem
obywateli.

A wszystko to dzia∏o si´ 3 wrzeÊnia
2016 w Ciechocinku. Zapraszamy na
kolejne spotkanie za rok!!

       Mariola Ró˝aƒska

Dokàd zmierzamy?
... czyli Narodowe Czytanie 2016
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Wrzesieƒ to nie tylko rozpocz´cie roku
szkolnego. Równie˝ w Miejskim Centrum
Kultury rozpoczynamy rok kulturalny dla
kó∏ zainteresowaƒ, sekcji i pracowni. Na
wi´kszoÊç zaj´ç z blisko 20 propozycji
nabór jest ju˝ zakoƒczony, a zaintereso-
wania dzia∏alnoÊcià przekroczy∏o nasze
mo˝liwoÊci.

Ale jak co roku staramy si´ wprowadziç
nowe propozycje.

Sà jeszcze wolne miejsca na nauk´ gry
na instrumentach: keyboard, pianino, akor-
deon, saksofon, klarnet, prowadzone przez
muzyka Paw∏a Sobot´.

 Zapraszamy wszystkich ch´tnych, a
szczególnie m∏odzie˝ i doros∏ych na zaj´-
cia w Pracowni Fotograficznej, postanowi-
liÊmy rozszerzyç dotychczasowe dzia∏ania
w tej dziedzinie.

Oprócz podstawowych, teoretycznych
regu∏ fotografii, mamy do zaoferowania
profesjonalne studio i pracowni´ fotografii
analogowej.

Profesjonalna pracownia wyposa˝ona
b´dzie w aparaty, materia∏y Êwiat∏oczu∏e,
sprz´t ciemniowy do obróbki materia∏ów
czarno-bia∏ych, kolorowych, a nawet tech-
nik szlachetnych.

Nie zabraknie równie˝ fotografii cyfrowej,
obróbki i drukowania zdj´ç. Zaj´cia prowa-
dziç b´dzie doÊwiadczony artysta fotografik
Wojciech Balczewski.

 Pracowni wokalnej prowadzonej przez
S∏awka Ma∏eckiego reklamowaç nie trzeba,
uzdolnieni wokaliÊci na licznych koncertach
zaprezentowali swój talent i profesjonalizm.
Priorytetem zaj´ç jest rozwijanie umiej´t-
noÊci technik Êpiewu oraz konsultacje wo-
kalne. Do tej pory zaj´cia adresowane by∏y
przede wszystkim dla solistów szkó∏ gim-
nazjalnych licealnych, a nawet studentów.
Tegorocznà ofert´ chcemy rozszerzyç
zapraszajàc uzdolnione dzieci równie˝ ze
szkó∏ podstawowych.

Zapisy przyjmujemy w biurze MCK lub
telefonicznie pod tel. 54-234- 18-94.

 Barbara Kawczyƒska

„Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza to tegoroczna lektura Akcji Na-
rodowego Czytania 2016. Adaptacj´ powieÊci przygotowa∏ Tomasz Bu-
rek, krytyk literacki. Akcja Narodowego czytania organizowana jest ju˝
od 2012 roku i zosta∏a obj´ta patronatem prezydenckiej pary.



Zdaniem specjalisty

CHOROBA - SPRAWA CIA¸A,
ROZUMU CZY DUSZY ?
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Wzruszajàcy koncert

„Nasze cia∏o, 
ten wspania∏y po-
s∏aniec ˝ycia, nie 
tylko wskazuje do-
k∏adnie, które po-
st´powanie jest 
szkodliwe dla zdro-
wia, lecz równie˝ 
daje nam dok∏adnà
rad´, jak powróciç
do harmonii z ˝y-

ciem i samym sobà”. Wcià˝ nie potrafimy
troszczyç si´ o w∏asne zdrowie, dbaç o hi-
gien´ duszy, umys∏u i cia∏a. Pomimo wie-
loletniego dorobku naukowego nasze wy-
obra˝enia o zjawiskach chorobowych mo˝-
na porównaç do wierzeƒ w duchy ludów
pierwotnych. Tyle, ˝e „z∏e duchy” zast´pu-
jà nam obecnie bakterie i wirusy, które ata-
kujà ca∏kiem niewinnych ludzi. Nie wolno
umniejszaç tu roli medycyny, wr´cz prze-
ciwnie, powinniÊmy jà ceniç - pokonane
zosta∏y wielkie epidemie. Mo˝na by wysu-
nàç wniosek, i˝ wspó∏czesny cz∏owiek
powinien byç w∏aÊciwie tak zdrowy, jak
nigdy dotàd. Niestety, tak nie jest. W rze-
czywistoÊci nigdy dotàd ludzie nie byli
jeszcze tak chorzy, jak w czasach wspó∏czes-
nych. Gdzie zatem tkwi przyczyna takiej
rozbie˝noÊci? Przede wszystkim w tym, i˝
do dzisiaj nie wiemy, czym w∏aÊciwie jest
choroba. Choç choroba towarzyszy∏a cz∏o-

wiekowi od samego poczàtku, jednak nadal
postrzegamy jà jako cios od losu, kaprys
natury albo przypadek. To, co nazywamy
chorobà, jest w∏aÊciwie jej symptomem,
cielesnym wyrazem. A jest ona w rzeczywis-
toÊci zaburzeniem harmonii w ca∏ym cz∏o-
wieku, a nie tylko w sferze jego cia∏a. Ka˝da
dolegliwoÊç jest skierowanym do nas wyz-
waniem, któremu mo˝na sprostaç poprzez
zmian´ sposobu myÊlenia oraz poszerzenie
swojej ÊwiadomoÊci. To tak jak „kontrolka”
w samochodzie - jeÊli jà zignorujemy, sa-
mochód jeszcze pojeêdzi, ale zapewne nie-
zbyt d∏ugo. Ma∏o który kierowca na nià nie
zareaguje, bo wie, ˝e w samochodzie coÊ
wysiàdzie i nie b´dzie móg∏ go u˝ywaç.
Jednak w przypadku swojego cia∏a, cz´sto
nie mamy skrupu∏ów. Wyleczymy jednà
chorobà, a ju˝ pojawia si´ kolejna. Jak mo-
g∏oby byç inaczej, skoro w∏aÊciwa choroba
nie zosta∏a nawet dostrze˝ona. Podobnie
jest, jeÊli nie sp∏acisz raty - wyrzucenie do
kosza upomnienia z banku nie rozwià˝e
twojego problemu. G∏´bszy sens choroby
polega na uÊwiadomieniu cz∏owiekowi, ˝e
jedyna droga do prawdziwego uzdrowienia
obejmuje trzy sfery - cia∏o, rozum i dusz´.
Ju˝ Sokrates g∏osi∏, ˝e „nie istnieje taka
choroba cia∏a, która by∏aby oddzielona od
duszy”. Choroba nie jest naszym wrogiem
- mo˝e staç si´ pomocnikiem i wskazaç
nam kierunek, co powinniÊmy uczyniç,

aby odzyskaç zdrowie. Mowa symptomów
jest prosta i podlega powtarzajàcym si´
prawid∏owoÊciom. Gdy tylko jà zrozumie-
my, pojawi si´ przed nami alternatywa:
albo wykorzystamy przedstawione nam
niezb´dne kroki do prawdziwego uzdrowie-
nia albo los doÊwiadczy nas w boleÊniejszy
sposób. JeÊli b´dziemy gotowi, ̋ eby poddaç
si´ nauce, p∏ynàcej z naszego odkrycia, nie
b´dziemy ju˝ wi´cej potrzebowaç choroby,
poniewa˝ odnajdziemy samych siebie. Cho-
roba spe∏ni swoje zadanie dopiero wtedy,
gdy zostanà wprowadzone zmiany, o które
dopomina si´ organizm. Leczenie nie ozna-
cza przywracania do poprzedniego stanu,
a raczej do znajdowania nowej drogi i po-
szerzenie stanu ÊwiadomoÊci. Emocje, które
poruszajà dusz´, poruszajà równie˝ nasze
cia∏o. Ka˝dy mo˝e inaczej doÊwiadczaç tej
samej choroby, zale˝nie od etapu na jakim
zablokowa∏ dane emocje. Cia∏o nie mo˝e
si´ rozchorowaç samo z siebie, poniewa˝
jest tylko projekcjà naszej ÊwiadomoÊci.
Nasze myÊli pod wp∏ywem emocji tworzà
film i ÊwiadomoÊç decyduje, który film jest
wyÊwietlany w danym momencie. Dlatego
wycinanie dziur w ekranie, jeÊli nie podoba
nam si´ film (operacje) lub te˝ ponowne
malowanie go na bia∏o (leczenie sympto-
mów) na d∏u˝szà met´ nie ma sensu. Po-
winniÊmy byç wdzi´czni za przes∏anie na-
szego cia∏a, potraktowaç je jako mo˝liwoÊç
powrotu na w∏aÊciwà drog´ i coraz bardziej
stawaç si´ tym, kim rzeczywiÊcie jesteÊmy.
Dzi´ki chorobie mamy mo˝liwoÊç korekty
swojego ˝ycia i prawdziwego „ja”.

                             Monika Kofel-Dudziak
                                Tel. 783 133 336
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20 sierpnia melomani prze˝yli pi´kny
wieczór. W Teatrze Letnim odby∏ si´

wzruszajàcy koncert. Piosenki ze s∏o-
wami Boles∏aw LeÊmiana i Juliana Tu-
wima zaprezentowa∏a aktorka Laura
¸àcz, a sopranistka z Libanu Nadine
Nassar, której akompaniowa∏a na for-
tepianie Vlasta Traczyk, wykona∏a rzad-
ko wykonywane w Ciechocinku pieÊni,
m. in. kompozytorów francuskich, Êpie-
wa∏a te˝ po polsku. Po koncercie misjo-
narz z Libanu Kazimierz Gajowy opo-
wiedzia∏ o sytuacji uchodêców na
Bliskim Wschodzie. Salezjanin wykona∏
te˝ utwory w j´zyku arabskim.

Aldona Nocna



Wies∏awa Wolfowa to wybitny pedagog, d∏ugoletni dyrektor II LO przy Sanatorium M∏odzie˝owym im. Janka
Krasickiego w Ciechocinku, dyrektor i nauczycielka j´zyka polskiego w LO im. S. Staszica w Ciechocinku, prze-
wodniczàca Oddzia∏u ZNP, prezes Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka. Wyró˝niona wieloma odznaczeniami
paƒstwowymi oraz Orderem UÊmiechu.
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LUDZIE ZDROJOWISKA

Wies∏awa Wolfowa
- Honorowa Obywatelka Ciechocinka

Wywodzi∏a si´ z rodziny ziemiaƒsk-
iej. Przysz∏a na Êwiat w 1923 roku w
Krojantach. Jej ojciec Alojzy Pruszak
uczy∏ si´ w niemieckiej szkole rolniczej
w Dreênie. W 1919 roku zosta∏ admi-
nistratorem majàtku Krojanty ko∏o Choj-
nic, nale˝àcego wówczas do barona
Eckersteina. Cztery lata póêniej wzià∏
ów majàtek w dzier˝aw´, a po parce-
lacji w latach 30-tych kupi∏ resztówk´
- dwór wraz z zabudowaniami gospo-
darczymi i przyleg∏à doƒ ziemià. Alojzy
Pruszak by∏ w okresie mi´dzywojennym
cz∏onkiem Sejmiku Powiatowego, a od
1932 roku przedstawicielem powiatu
chojnickiego w Pomorskim Sejmiku
Wojewódzkim. W 1937 roku kandy-
dowa∏ na pos∏a z listy BBWR. Ponadto
dzia∏a∏ w Polskim Zwiàzku Zachodnim,
Zachodnio-Pomorskim Klubie MyÊliws-
kim oraz Zwiàzku Powstaƒców i Wo-
jaków. Od 1926 roku by∏ cz∏onkiem
kuratorium Zak∏adu Êw. Boromeusza
(chojnickiego szpitala). Wspomaga∏
finansowo Bractwo Kurkowe. Z kolei
matka Otylia z domu Kopp Ostrowska
zajmowa∏a si´ nie tylko gospodarstwem
domowym i wychowaniem dzieci, lecz
tak˝e dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà w Po-
morskim Towarzystwie Ziemianek. Nic
te˝ dziwnego, ˝e rodzice zaszczepili
córce zami∏owanie do pracy spo∏ecznej,
pokazali, jak szanowaç innych, nauczyli
mi∏oÊci do Ojczyzny. Po edukacji w do-
mu Wies∏awa Pruszak uczy∏a si´ w Pry-
watnej Szkole Sióstr Boromeuszek, a
nast´pnie w Miejskim Gimnazjum ˚eƒ-
skim w Chojnicach. W 1939 roku otrzy-
ma∏a Êwiadectwo ukoƒczenia klasy IV,
czyli „ma∏à matur´”. Wybuch∏a wojna.
We wrzeÊniu pod Krojantami rozegra∏a
si´ jedna z najg∏oÊniejszych bitew kam-
panii wrzeÊniowej: s∏ynna szar˝a 18.
pu∏ku u∏anów pomorskich. Polem bitwy
by∏y grunty nale˝àce do majàtku Pru-
szaków. Kilka dni po tym wydarzeniu
Pani Wies∏awa uda∏a si´ z rodzicami

i rodzeƒstwem na miejsce bitwy, o
czym wspomnia∏a w wywiadzie dla
„Zdroju Ciechociƒskiego”: „Drogi i po-
la rozjechane przez niemieckie wozy
pancerne, ryte koƒskimi kopytami r˝ys-
ko. Na Êwie˝ych mogi∏ach poleg∏ych
u∏anów sk∏adaliÊmy kwiaty: astry z na-
szego ogrodu. Nie traciliÊmy nadziei,
wierzyliÊmy w ostateczne zwyci´stwo.”
Nasta∏y ciemne dni okupacji. Ojciec
zosta∏ rozstrzelany, majàtek przej´ty
przez Niemców. M∏oda Wies∏awa zo-
sta∏a skierowana na roboty przymuso-
we. W 1942 roku wysz∏a za mà˝ za
Alfreda Wolfa. Z tego zwiàzku narodzi∏y
si´ dwie córki.

Po wojnie przez kilka lat Wies∏awa
Wolfowa uczy∏a w wiejskich szko∏ach
na Pomorzu. Uzupe∏nia∏a wykszta∏ce-
nie. W latach 1949 - 1951 pracowa∏a
w Szkole Specjalnej przy Prewentorium
w G∏uchowie, potem przeprowadzi∏a
si´ do Ciechocinka. Tu zas∏yn´∏a z nie-
zwyk∏ej ˝yczliwoÊci, wielkiego oddania
m∏odzie˝y i ludziom uzdrowiska oraz

ze swego ogromnego, ciep∏ego i zaw-
sze dla wszystkich otwartego serca.
Podj´∏a prac´ w Ciechocinku w szkole
sanatoryjnej w „Pionierze” jako nau-
czycielka w latach 1951- 1956. Rozpo-
cz´∏a te˝ studia w Wy˝szej Szkole Pe-
dagogicznej na kierunku filologia pol-
ska. Potem studiowa∏a na UMK w
Toruniu, skàd przenios∏a si´ do
Warszawy, uzyskujàc tytu∏ magistra w
1961. Pod kierunkiem prof. Nowaka -
 D∏u˝ewskiego napisa∏a prac´ o poecie
z Kaszub - Hieronimie Derdowskim.
Publikowa∏a swoje teksty w „˚yciu
szko∏y”, ksià˝kach „Co mi da∏ Janusz
Korczak?”, „O nauczaniu i wychowaniu
dzieci przewlekle chorych”.

W 1956 roku otrzyma∏a propozycj´
przejÊcia do Sanatorium M∏odzie˝o-
wego im. Janka Krasickiego, gdzie pe∏-
ni∏a funkcj´ kierownika wychowania
oraz dyrektora II Liceum Ogólnokszta∏-
càcego im. Janka Krasickiego. Pracowa-
∏a tam w latach 1956 - 1976 i ten okres
by∏ dla niej - jak mówi∏a - najciekawszy
i najpi´kniejszy w jej ˝yciu. Jej ˝yczli-
woÊç, pogoda ducha oraz niezmierzo-
na wr´cz cierpliwoÊç pozwala∏y na na-
wiàzywanie z m∏odzie˝à bliskich,
pe∏nych zaufania i sympatii kontaktów.
Swoim wychowankom potrafi∏a zasz-
czepiç mi∏oÊç do j´zyka polskiego, sza-
cunek dla innych ludzi i umi∏owanie
ojczystej przyrody. M∏odzie˝ potrafi∏a
to doceniç, czego wyrazem by∏ nadany
Jej - jeden z pierwszych w kraju - Order
UÊmiechu, który ceni∏a najbardziej
spoÊród swoich licznych, wysokich
odznaczeƒ.

Wysoko oceniana jako pedagog
otrzyma∏a propozycj´ obj´cia stano-
wiska dyrektora w Liceum Ogólno-
kszta∏càcym im. Stanis∏awa Staszica w
Ciechocinku. Przez rok szkolny 1975/76
zajmowa∏a si´ obiema szko∏ami, ale
poniewa˝ trudno by∏o jej pogodziç obie
funkcje, we wrzeÊniu 1976 roku prze-
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Fani Mani i ich tajemnice
 Sabat Amazonek w Ciechocinku

Z ˚YCIA MIASTA
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17 wrzeÊnia w Ciechocinku mia∏ miejs-
ce 20. jubileuszowy ju˝ Sabat, na którym
zlecieli si´ Fani Mani. Sabaty odbywajà si´
co pó∏ roku, od dziesi´ciu lat. Kim sà fani,
a g∏ównie fanki Mani? To kobiety dotkni´-
te rakiem piersi. Kim jest Mania? To cz∏o-
nek zarzàdu i liderka Ciechociƒskiego Sto-
warzyszenia Amazonek Maria Antecka.
Stowarzyszenie ma obecnie siedzib´ w
miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciecho-
cinku.

Atmosfera panujàca podczas tej szalo-
nej nocy to radoÊç, serdecznoÊç, ciep∏o i
weso∏a zabawa. Dziewczyny przebrane za
wiedêmy, z nieod∏àcznà miot∏à taƒczà,
Êmiejà si´ i biesiadujà. Widaç na twarzach
radoÊç ze spotkania. Nie widaç za to ˝ad-
nych podzia∏ów - trzydziestolatka taƒczy
z siedemdziesi´cioletnià czarownicà, dziew-
czyny sà i ze Âlàska, i z Trójmiasta. Tu siedzi
Pani Prezes Amazonek z miasta X, a tam z Y.
A tu dziewczyny od Jasia Kaczkowskiego, mó-
wi Mania.

Jak to si´ zacz´∏o- te Sabaty? Kiedy za-
chorowa∏am, córka pokaza∏a mi forum ama-
zonki.net w internecie - mamo, zobacz, tu sà
panie, z takà chorobà jak ty. Wtedy, 10 lat
temu fora by∏y bardziej kameralne, wszystkie
˝eÊmy wiedzia∏y, która ma ile dzieci, która
psa, a która kota. Nie umia∏am obs∏ugiwaç
komputera, tylko Enter - Êmieje si´ Mania -
ale szybko nadrobi∏am zaleg∏oÊci, aby byç ra-
zem z dziewczynami. PomyÊla∏am, ˝e fajnie
by∏oby si´ spotkaç. Ciechocinek to takie troch´
serce Polski, wi´c wynaj´∏yÊmy domek w „Ama-
zonce”, gdzie zlecia∏o si´ 12 z nas z ca∏ej Polski.
Taki by∏ poczàtek.  Na kolejnych spotkaniach

dziewczyn by∏o coraz wi´cej. Czasem dziew-
czyny odchodzi∏y, niektóre pokonane przez
raka, niekóre  wyleczone wróci∏y do swojego
poprzedniego trybu ˝ycia. A zjazdy okaza∏y si´
strza∏em w dziesiàtk´. Mania - pami´tam jak
mówi∏a jedna z dziewczyn - Rób to jak Owsiak,
do koƒca Êwiata i o jeden dzieƒ d∏u˝ej. To bar-
dzo potrzebne! wspomina. Spotykajà si´ co
pó∏ roku, na trzy dni, opowiadajà, co si´
wydarzy∏o, czego si´ bojà, z czego cieszà.
Dzielà si´ informacjami, dajà wsparcie,
zara˝ajà optymizmem. To grupa wsparcia
pe∏nà g´bà, bardzo dla nich wa˝na, jak
mówià same zainteresowane.

Amazonki spotykaç mo˝na w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Ciechocinku w
ka˝dy poniedzia∏ek o 16.00. Grupa jest
otwarta dla wszystkich potrzebujàcych
kobiet. A Sabaty? ... có˝, ja tam z goÊçmi
by∏am, miód i wino pi∏am...

          Lidia Wasilewska

sz∏a na etat w Liceum Ogólnokszta∏-
càcym im. S. Staszica. Na tym stano-
wisku pracowa∏a do roku 1979, kiedy
po konflikcie z sekretarzem KM PZPR
zosta∏a zmuszona do przejÊcia na eme-
rytur´. Nie potrafi∏a byç bezczynna, za-
wiesi∏a w 1981 roku emerytur´ i do
1987 pracowa∏a w liceum, uczàc j´zyka
polskiego. Pe∏ni∏a te˝ funkcj´ wycho-
wawczyni klasy humanistycznej w la-
tach 1982-86. Wychowujàc m∏odzie˝,
kierowa∏a si´ ˝yczliwoÊcià, sympatià i
zrozumieniem. Zawsze stawia∏a na ucz-
ciwoÊç, lojalnoÊç i wzajemne zaufanie.
Z wielkim zapa∏em oddawa∏a si´ pracy
spo∏ecznej w Zwiàzku Nauczycielstwa
Polskiego, do którego wstàpi∏a jeszcze
w 1946 r. Pe∏ni∏a wiele funkcji zwiàzko-
wych, przez kilka kadencji by∏a we w∏a-
dzach wojewódzkich i w Zarzàdzie
G∏ównym Zwiàzku Nauczycielstwa Pols-
kiego. Przez wiele lat by∏a te˝ przewod-
niczàcà Oddzia∏u Zwiàzku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Ciechocinku. W pracy
zwiàzkowej zawsze stara∏a si´ pomagaç
potrzebujàcym kole˝ankom i kolegom,
osobom samotnym, w podesz∏ym ju˝
wieku, chorym i bezradnym. Organi-
zowa∏a wycieczki, imprezy towarzyskie
dla nauczycieli. By∏a te˝ aktywnà dzia-
∏aczkà Towarzystwa Przyjació∏ Ciecho-
cinka, pe∏niàc do koƒca powierzonà
Jej funkcj´ prezesa. Za swojà prac´
spo∏ecznà otrzyma∏a ró˝ne odznaczenia
i medale: Z∏otà Odznak´ ZNP w 1972
r. oraz Medal im. Prof. L. Lorentowicza.
W 1997 roku nadano Jej tytu∏ Hono-
rowego Obywatela Ciechocinka. Trzy
lata póêniej otrzyma∏a Medal „Za za-
s∏ugi dla Ciechocinka”, a w 2001 roku
Medal „Za zas∏ugi dla OÊwiaty”.

B´dàc na emeryturze, odda∏a si´ pra-
cy w zwiàzkach i organizacjach, do
których nale˝a∏a. Poszerza∏a swojà wie-
dz´ na podstawie mnóstwa ksià˝ek,
jakie czyta∏a, mimo s∏abego póêniej ju˝
wzroku i problemów zdrowotnych, któ-
re dokucza∏y Jej coraz bardziej. By∏a
nadzwyczaj skromna, zawsze uprzej-
ma i bezpoÊrednia, potrafi∏a ka˝dego
wys∏uchaç, okazaç wspó∏czucie i zrozu-
mienie. Jej s∏owa nios∏y ulg´, pociesza∏y
i dodawa∏y si∏.

Zmar∏a 2 czerwca 2002 roku. Jej pro-
chy spocz´∏y w Alei Zas∏u˝onych na
ciechociƒskim cmentarzu komunalnym.
Po˝egnali Jà przybyli licznie, pomimo
niesprzyjajàcej pogody, mieszkaƒcy Cie-
chocinka na czele z burmistrzem, a nad
Jej mogi∏à pochyli∏y si´ sztandary cie-
chociƒskich szkó∏.

Aldona Nocna

Komunikat
Informujemy, ˝e Miejska Rada Seniorów

w Ciechocinku uruchomi∏a
„telefon dla Seniora”

w celu zapoznania si´ z problemami
starszych mieszkaƒców, ma∏o

aktywnych.
Nr telefonu: 722 090 098

czynny we wtorki w godz. 10-11 i 16-17
oraz w czwartki w godz. 10-11 i 16-17.
Podziel si´ z nami swoimi problemami!

Zapraszamy!



1 wrzeÊnia uczniowie ciechociƒskiej „Jedynki” rozpocz´li rok szkolny.
Zgromadzonych na boisku uczniów i rodziców przywita∏a Katarzyna
Dzi´gelewska, dyrektor szko∏y.

15 wrzeÊnia br. odby∏o si´ uroczyste wr´czenie aktów nadania stopnia nau-
czyciela mianowanego z ràk Burmistrza dla pani Joanny Szyszki, nauczycielki
j´zyka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz dla pani Magdy Gapiƒskiej,
nauczycielki j´zyka angielskiego w Publicznym Gimnazjum. Gratulujemy i ˝yczymy
dalszych sukcesów zawodowych!         Red.
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

- Szczególne s∏owa skierowa∏am do
pierwszoklasistów - mówi Katarzyna
Dzi´gelewska. - Zaapelowa∏am, aby
korzystali z wszelkich mo˝liwoÊci, jakie
daje szko∏a. B´dziemy akcentowaç
upowszechnianie czytelnictwa, rozwija-
nie kompetencji informatycznych u
dzieci oraz kszta∏towanie postaw i wy-
chowanie do wartoÊci.

Na uczniów czeka kilka zmian. Na
Êcianach w korytarzu szkolnym zamon-
towano kilka urzàdzeƒ, które majà na
celu usprawniç koncentracj´, logiczne
myÊlenie oraz uatrakcyjniç przerwy. -
Mam nadziej´, ˝e zach´cà do innej
zabawy ni˝ ze smartfonem - mówi Ka-
tarzyna Dzi´gelewska.

Podczas wakacji w szkole wyremon-
towano sal´ nr 11, wymieniono lampy
w sali nr 11 i 13. We wrzeÊniu pows-
tanie jeszcze skocznia do skoków w
dal. Rada Rodziców zakupi∏a natomiast
do sali przyrodniczej telewizor z funkcjà
smart.

W szkole zatrudnionych zosta∏o troje
nowych nauczycieli: Kamilla Bolewicka
(j. polski), Patrycja Kr´plewska (przyro-
da) oraz Joanna Janus (neurologopeda).
Dzieci z klas I-V dostanà nowe podr´cz-
niki i çwiczenia. Zniesiono równie˝ obo-
wiàzek szkolny dla szeÊciolatków. Zli-
kwidowano sprawdzian dla szósto-
klasistów.

      J. Ma∏ecka

Witaj, szko∏o!
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Nauczycielki z awansem
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Kultura
na widoku...

Gramy dalej

Miejskie Centrum Kultury, wspierajàc
ogólnopolski projekt „Kultura na wido-
ku”,wspó∏finansowany m.in. przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Narodowe Centrum Kultury - zaprasza
do udzia∏u w programie, majàcym na celu
szeroki dost´p do tysiàca legalnych êróde∏
i pobierania utworów muzycznych, wirtu-
alnego zwiedzania muzeów, dost´p do cie-
kawych filmów, ksià˝ek i gier.

Dok∏adne informacje o mo˝liwoÊciach
i sposobie pobierania utworów, mo˝na
znaleêç na plakacie eksponowanym w holu
MCK (I pi´tro) oraz na stronie projektu
www.kulturanawidoku.pl.

Zach´camy wszystkich zainteresowanych
- naprawd´ warto.

     Barbara Kawczyƒska

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na
kolejnà porcj´ dobrego humoru. Zapra-
szamy 29 paêdziernika do sali widowsko-
wo-kinowej MCK na wyst´p znanego ka-
baretu Formacja Chatelet.

Szczegó∏y i wszelkie informacje znajdzie-
cie paƒstwo na naszej stronie www.mck.cie-
chocinek.pl.



Za sprawà  utworzonego w Lazien-
kach II Klubu Mi∏oÊników Gier Logicz-
nych, którego podwoje otwarte sà dwa
razy w tygodniu w Êrody i czwartki dla
wszystkich zainteresowanych, kryje si´
nie tylko rozrywka, ale i metoda  tera-
peutyczna, niezwykle przydatna i sku-
teczna w leczeniu i powalnianiu fiz-
jologicznego wygaszania zdolnoÊci
myÊlowych wÊród seniorów. Mózg
cz∏owieka  mi´dzy 30 a 90 rokiem ˝ycia
traci niemal 20% swojej masy, co w
oczywisty sposób przek∏ada si´ na ubyt-
ki komórek nerwowych i po∏àczeƒ mi´-
dzy nimi. Ma∏o tego, proces ten przyÊ-
piesza, kiedy koƒczymy mniej wi´cej
50 lat. Trudno si´ do tego przyznaç,
ale to naturalny proces biologiczny.
Nie znaczy to jednak, ˝e jesteÊmy ska-
zani na bierne poddanie si´ mu, gdy˝
mamy wp∏yw na szybkoÊç i jakoÊç
procesu starzenia si´.

Mówiàc bez ogródek - gry logiczne,
anga˝ujàce i gimnastykujàce, wypo-
czywajàce na zas∏u˝onych emeryturach
nasze umys∏y - hamujà demencj´.
Jednym z najbardziej skutecznych i
przyjemnych zarazem narz´dzi tera-
peutycznych metody çwiczàcej  percep-
cj´, koncentracj´, pami´ç, myÊlenie i
komunikowanie si´ - jest gra w bryd˝a.

Bryd˝ wywodzi si´ od wczeÊniejszej
gry zwanej wistem, która pojawi∏a si´
w Anglii w XVI wieku. W wista najch´t-
niej jednak grano w Ameryce, powsta-
wa∏y liczne jego odmiany, a w roku,
bodaj˝e 1882 w Rosji, tak, tak … w
Rosji (chocia˝ niektórzy twierdzà, ˝e w
Egipcie) wymyÊlono wersj´ wista, zwa-
nà póêniej bryd˝em.

W bryd˝u gra si´ w systemie  robrów,
sk∏adajàcych si´ z dwóch partii. Gracze
tworzà dwie, rywalizujàce z sobà pary.
Partnerzy grajà na wspólny wynik. Oso-
by z tej samej pary siedzà naprzeciwko
siebie.

Gracze w bryd˝u sà oznaczani stro-
nami Êwiata: N (pó∏noc), E (wschód),
S (po∏udnie) i W (zachód) Ka˝de roz-
danie sk∏ada si´ z nast´pujàcych faz:
rozdania kart licytacji rozgrywki, podli-
czenia lew i dokonania zapisu. W ka˝-
dym rozdaniu, w czasie rozgrywki, je-
den gracz jest rozgrywajàcym. Jego
partner nazywamy jest dziadkiem i nie
bierze czynnego udzia∏u w grze.

Para przeciwna nazywana jest obroƒ-
cami. Celem rozgrywajàcego jest ugra-
nie kontraktu, tj. wzi´cie wylicytowanej
liczby lew. Obroƒcy starajà si´ mu to
uniemo˝liwiç, wzgl´dnie zminimalizo-
waç liczb´ wygranych lew.

Do gry w bryd˝a potrzebna jest co
najmniej jedna, pe∏na talia kart. Hie-
rarchia kart w bryd˝u jest nast´pujàca
(od najstarszej): A, K, D, W, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2. Przed pierwszym rozda-
niem gracz siedzàcy z lewej strony roz-
dajàcego tasuje karty, z kolei rozdajàcy
potasowanà tali´ podaje graczowi
siedzàcemu z jego prawej strony, aby
móg∏ jà prze∏o˝yç.  Nast´pnie, zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, rozdaje
ka˝demu graczowi 13 kart, rozpoczy-
najàc od siedzàcego na lewo od niego
i rozdajàc ka˝demu po jednej.

¸àcznie daje to liczb´ 52 kart. Ponie-
wa˝ potasowanie i rozdanie takiej liczby
kart trwa d∏ugo, to zwykle w bryd˝a
gra si´ dwiema taliami o ró˝nych
wzorach koszulek. Rotacja rozdajàcego
równie˝ nast´puje zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Jak z tego opisu
wynika, zasady sà proste i logiczne, ale
ca∏a tajemnica skutecznego ataku i
obrony w bryd˝u polega na liczeniu
do 13, Êledzeniu ka˝dej karty, która
bra∏a udzia∏ w grze i wyobra˝eniu sobie,
co u rozgrywajàcego i partnera jeszcze
w r´ku pozosta∏o.

Musimy zatem wyt´˝aç naszà pa-
mi´ç, çwiczyç jà, gimnastykowaç i  po-
budzaç wyobraêni´ i to sà w∏aÊnie owe
leczàce, chroniàce nasz umys∏ przed
ot´pieniem  elementy terapeutyczne -
metody wdra˝anej przez ¸azienki II
Resort Medical & Spa.

Istniejàcy od prawie roku Klub Mi∏oÊ-
ników Gier Logicznych, przyjaênie za-
prosi∏ do swoich zaj´ç nie tylko kura-
cjuszy i mieszkaƒców naszego miasta,
ale te˝ studentki i studentów Sekcji Bry-
d˝owej Uniwersytetu dla Aktywnych w
Ciechocinku.

Z wielkim tedy zapa∏em poddajà si´
oni tej kuracji, nie zwa˝ajàc nawet na
przynale˝ne studentom wakacje.

Starostà Sekcji Bryd˝a jest emeryto-
wana nauczycielka matematyki pani
Krystyna Korzeniewska.

Ârednia zaÊ wieku studentek i stu-
dentów wynosi ponad 75 lat.

WÊród nich sà osoby, które pami´-
tajà czasy, kiedy to Ciechocinek by∏, ze
szczególnym upodobaniem  nawiedza-
ny przez adwokatów, lekarzy, a tak˝e
przedstawicieli, jak to si´ wtedy mówi-
∏o „prywatnej inicjatywy” z Warszawy
i ¸odzi. Mi´dzy innymi i po to, aby w
kawiarni Bristol w parku Zdrojowym,
czy w innych nastrojowych miejscach
- zagraç w bryd˝a ze znanym aktorem
komediowym Adolfem Dymszà, czy
gwiazdà przedwojennych i powojen-
nych kabaretów „Lopkiem” Krukows-
kim.

Stanis∏aw Wodyƒski
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Lecznicze liczenie do trzynastu

Stanis∏aw Wodyƒski - zapalony bryd˝ysta.



W dniach 2-3 wrzeÊnia na kortach Sa-
natorium ZNP przy ul. Widok oraz kor-
tach OSiR-u Ciechocinek w parku Zdrojo-
wym rozegrano Wojewódzki Turniej Kla-
syfikacyjny Tenisa Ziemnego M∏odziczek.
W turnieju wzi´∏o udzia∏ 10 zawodniczek,
które faz´ eliminacyjnà rozegra∏ w 2 gru-
pach „ka˝da z ka˝dà”. Turniej zakoƒczy∏
si´ zwyciestwem Lilianny Majchrzak (PKT
Pobiedziska), która w finale pokona∏a Wi-
wien Szulc (Start Wis∏a Toruƒ) 6:3;6:3.
W meczu o 3. miejsce Olga Napiera∏a (PKT
Pobiedziska) pokona∏a Roksan´ Fràczek
(Grzegórzewski Kraków / UKS Jedynka
Ciechocinek) 1:6;6:1;10:8.    Red.

Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny Tenisa
Ziemnego M∏odziczek
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17 par uczestniczy∏o w VI Otwartych
Mistrzostwach Ciechocinka w Siatków-
ce Pla˝owej, które zosta∏y rozegrane
14 sierpnia na boiskach przy ulicy Lip-
nowskiej. Zespo∏y rywalizowa∏y syste-
mem brazylijskim, tj. do dwóch prze-
granych spotkaƒ, który po rozegraniu
ponad 30 gier wy∏oni∏ zwyci´zców.

Koƒcowe wyniki:
1. Dawid Osielski - Bartosz Osielski

(Aleksandrów Kuj.)
2. Micha∏ G∏owacki - Bartek Nowak

(Osi´ciny)
3. Damian Ciemecki - Jakub Grz´-

dzicki (Sk´pe)
4. Micha∏ Szczepaƒski - Jakub Zió∏-

kowski (Stary BrzeÊç).
Nagrody dla najlepszych dru˝yn

ufundowa∏ OSiR w Ciechocinku.
Maciej Wzi´ch
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Siatkówka pla˝owa

Stypendia sportowe
Burmistrz Ciechocinka przyzna∏ stypen-

dia sportowe zawodnikom, którzy z∏o˝yli
stosowne wnioski, zgodnie z warunkami
zawartymi w §2 Uchwa∏y Nr V/29/11 Rady
Miejskiej Ciechocinka.

Stypendia otrzymali: Jakub Zwierzcho-
wski, Adam Milewski i Filip J´druszczak -
 z BKS „Chemik” Bydgoszcz oraz Jakub
Kwiecieƒ z UKS „SMS” W∏oc∏awek. Wszys-
cy zawodnicy otrzymywaç b´dà po 150 z∏
miesi´cznie przez okres od 1 wrzeÊnia do
31 grudnia.

         J. Ma∏ecka

Turniej Streetballa Trójek
W piàtek, 26 sierpnia na boisku Orlik

odby∏ si´ ostatni wakacyjny Amatorski
Turniej Streetballa Trójek. Zakoƒczy∏ si´
on zwyci´stwem dru˝yny BDK Bàdko-

wo, przed CNK Ciechocinek i Orlik Team
Ciechocinek. Statuetki dla najlepszych
dru˝yn ufundowa∏ OSiR w Ciechocinku.

Maciej Wzi´ch



17 wrzeÊnia zosta∏ rozegrany 6-ty
bieg Grand Prix T´˝nie Run Ciecho-
cinek 2016 w Biegach i Nordic Wal-
king. Do startu na trasie wokó∏ cie-
chociƒskich t´˝ni stan´∏o 40 za-
wodniczek i  zawodników.

Wyniki:
Bieg kobiet:
1. Aneta Jastrz´bska (Mogilno)

25:03
2. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)

26:37
3. Honorata N´dzusiak (Aleksandrów

Kuj.)   28:13
4. Joanna Maziarz (Waganiec)

29:20.
Nordic Walking Kobiet:
1. Halina Radzimirska (Poznaƒ)

37:31
2. Agnieszka Kowalewska (Ciechoci-

nek)  38:23
3. Justyna Maziarz - Malinowska

(W∏oc∏awek)  37:58
4. Emilia Nasiƒska (Ciechocinek)

40:23.
Bieg m´˝czyzn:
1. Jan Zielonka (Ostrowàs)   17:29
2. Tomasz Bojanowski (Ciechocinek)

 18:55
3. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)

19:36
4. Jaros∏aw Jab∏oƒski (Ciechocinek)

20:34.
Nordic Walking m´˝czyzn:
1. Ryszard Dembkowski (Toruƒ)

34:07
2. W∏odzimierz Krych (Toruƒ)  35:16
3. Franciszek Haniaczyk (Chodecz)

 37:57
4. Wies∏aw Perlik (Zielonka) 41:12.
Ostatni, fina∏owy bieg cyklu GP T´˝-

nie Run Ciechocinek 2016 zostanie ro-
zegrany 15 paêdziernika.

Serdecznie zapraszamy.
     M. Wzi´ch
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27 sierpnia, na trasie wokó∏ ciechociƒ-
skich t´˝ni zosta∏ rozegrany 5-ty bieg cyklu
Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek 2016
w Biegach i Nordic Walking.

Wyniki:
Bieg kobiet:
1. Aneta Jastrz´bska (Mogilno) 26:15
2. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)

27:00
3. Kornelia KoÊciƒska (Ciechocinek)

27:02
4. Honorata N´dzusiak (Aleksandrów

Kuj.) 30:48.
Nordic Walking Kobiet:
1. Halina Radzimirska (Poznaƒ) 38:01
2. Agnieszka Kowalewska (Ciechocinek)

39:17
3. Justyna Maziarz-Malinowska

(W∏oc∏awek)  40:32
4. Bo˝ena Dorszewska (Bydgoszcz)

41:15.
Bieg m´˝czyzn:
1. Tomasz Bojanowski (Ciechocinek)

19:32
2. Jab∏oƒski Jaros∏aw (Ciechocinek)

20:34
3. Cezary Kawiak (Ciechocinek) 21:06
4. Jakub Bladziak (Kikó∏) 21:23.
Nordic Walking m´˝czyzn:
1. Dariusz N´dzusiak (Aleksandrów

Kuj.) 33:46
2. Micha∏ Rosiƒski (Che∏mno) 34:01
1. Ryszard Dembkowski (Toruƒ) 34:49
2. W∏odzimierz Krych (Toruƒ) 35:41.

Maciej Wzi´ch

Wokó∏ t´˝ni
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Grand Prix T´˝nie Run
Ciechocinek 2016

Wakacyjny Turnieju
Pi∏ki No˝nej

„Minimundial 2016”
18 sierpnia na boisku Orlik rozegrano

fina∏owe mecze Wakacyjnego Turnieju Pi∏ki
No˝nej „Minimundial 2016”. Po trwajà-
cych blisko pó∏tora miesiàca rozgrywkach,
w meczu o 3. miejsce W´gry pokona∏y Ho-
landi´ 2:1, a w spotkaniu fina∏owym Polska
wygra∏a 3:1 z Dynamo Prypeç.

Najlepszym bramkarzem turnieju zosta∏
wybrany Rafa∏ Langner, a zawodnikiem
Daniel Kornaszewski. Puchary i medale dla
najlepszych ufundowa∏ ciechociƒski OSiR.



W pogodne sobotnie przedpo∏udnie
10 wrzeÊnia 2016 r. ju˝ po raz XXVIII
na ulicach naszego miasta odby∏ si´
Integracyjny Minimaraton „Bieg Solny”,
który jest jednà z najstarszych i naj-
bardziej znanych tego typu imprez
sportowo - integracyjnych w Polsce.
W przygotowanych przez organizato-
rów kategoriach biegowych wystarto-
wali zawodnicy z wielu regionów
naszego kraju. Karty biegowe wype∏nili
zawodnicy na wózkach aktywnych,
wózkach inwalidzkich manualnych i z
nap´dem elektrycznym, biegacze z
dysfunkcjami ruchowymi, z niepe∏no-
sprawnoÊciami  intelektualnymi, a tak˝e
biegacze sprawni, w tym dzieci i m∏o-
dzie˝ z ciechociƒskiej Szko∏y Podsta-
wowej oraz Gimnazjum Publicznego.
 Zawody ja zwykle uroczyÊcie  otworzy∏
Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝e-
wicz w asyÊcie Aldony Nocnej - Wice-
przewodniczàcej Rady Miasta Ciecho-
cinka. Przy niesamowitej atmosferze
dopingu wielu kibiców zgromadzonych
przy trasie Minimaratonu wystartowali
zawodnicy z  pierwszej  kategorii bie-
gowej  na wózkach  manualnych oraz
o nap´dzie elektrycznym. Nie zabrak∏o
na starcie weteranów, którzy biorà
udzia∏ w Biegu Solnym od pierwszej
jego edycji, a by∏o to ju˝ 28 lat temu.
Zawodnikami tymi byli Zbyszek Trescher
z Ciechocinka oraz Wojciech Trybu-
szewski z Nak∏a. Po zakoƒczeniu tej
kategorii na stracie Biegu stan´li za-
wodnicy na wózkach aktywnych, któ-
rzy Êciàgali si´ w dwóch grupach: panie
- 2 okrà˝enia, panowie - 4 okrà˝enia.
Kolejne starty to zawodnicy z niepe∏no-

sprawnoÊciami narzàdu ruchu oraz z
dysfunkcjami intelektualnymi. Najwi´-
cej startujàcych by∏o w biegu V i VI,
w których udzia∏ brali uczniowie z cie-
chociƒskich szkó∏ oraz zawodnicy z in-
nych miejscowoÊci. Zawody zakoƒczy∏a
grupa biegaczy sprawnych, dla których
zorganizowano dwie podkategorie
biegowe: panie 3000 m, panowie 4000
m. Ju˝ sta∏o si´ tradycjà, i˝  Bieg Solny
gromadzi na starcie wielu zawodników
i kibiców. Na znacznà liczb´ zg∏oszeƒ
sk∏ada∏y si´ równie˝ grupy zorganizo-
wane, które przyby∏y do Ciechocinka z
Sierpca, W∏oc∏awka, Racià˝ka, Aleksan-
drowa Kujawskiego oraz Konina. Im-
preza zakoƒczona zosta∏a uroczystoÊcià
wr´czenia okolicznoÊciowych medali
oraz atrakcyjnych nagród ufundowa-
nych przez Burmistrza Ciechocinka.
G∏ównym organizatorem zawodów by∏
Urzàd Miasta Ciechocinka. Komando-
rem Biegu by∏ pe∏nomocnik Burmistrza
Ciechocinka ds. osób niepe∏nospraw-
nych. Pomoc organizacyjnà zapewniali
pracownicy i wolontariusze Stowarzy-
szenia Centrum Niezale˝nego ˚ycia w
Ciechocinku oraz harcerze z ZHR pod
dowództwem druha ¸ukasza Ma∏ec-
kiego. Nad bezpieczeƒstwem uczestni-
ków czuwali fun-kcjonariusze JRG PSP
w Ciechocinku, policjanci z komisariatu
policji w Ciechocinku oraz komendy
powiatowej w Aleksandrowie Kujaws-
kim. Napoje dla zawodników dostar-
czy∏o Przedsi´biorstwo Uzdrowisko
Ciechocinek. Zawody brawurowo ko-
mentowa∏ manager OÊrodka Sportu i
Rekreacji Maciej Wzi´ch.

         Jerzy Szymaƒski
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Kategoria A - doroÊli na wózkach aktyw-
nych z dysfunkcjà koƒczyn dolnych:

1. Maria Milarska ; 2. Wioletta Macie-
jewska; 3. Marlena Wereda

1. Wies∏aw Fiedor; 2. Micha∏ Ca∏czyƒski;
3. Zbigniew Surdyk

Kategoria B - doroÊli na wózkach manu-
alnych z dysfunkcjà koƒczyn górnych i
dolnych:

1. Anna Lewandowska; 2. Angelika
Meller; 3. Agnieszka Soporowska

1. Piotr Woêniak ; 2. Wojciech Trybu-
szewski ; 3. Dariusz Drozd

Kategoria B1 - doroÊli na wózkach elek-
trycznych z dysfunkcjà koƒczyn górnych
i dolnych:

1. Zbigniew Trescher
Kategoria C - doroÊli z dysfunkcjami

narzàdu ruchu:
1. Wioletta Kaczkowska ; 2. Aleksandra

Szymczyk ; 3. Agnieszka Je˝
1. Marcin Czerepski ; 2. Mariusz Witkowski
Kategoria C1 - doroÊli z dysfunkcjami
intelektualnymi:

1. Anna Szymczyk; 2. Halina Bendko-
wska; 3. Jolanta Lewiƒska

1. Waldemar Kruszewski; 2. Daniel
˚uchowski; 3. Krzysztof j´drzejewski

Kategoria X - dzieci i m∏odzie˝ poru-
szajàce si´ na wózkach:

1. Celina Kalkowska
1. Krzysztof Dobies
Kategoria Y - dzieci i m∏odzie˝ z dysfun-

kcjami narzàdu ruchu:
1. Oliwia Tomaszewska; 2. Milena Go-

∏´biewska
1. Norbert Niemczyk; 2. Jakub Jakub-

kiewicz; 3. Dawid Szubka
Kategoria Y1 - dzieci i m∏odzie˝ z dys-

funkcjami intelektualnymi:
1. Paulina Kowalska
1. Jakub Bykowski; 2. Mi∏osz Zakrzews-

ki; 3. Kamil Lisicki
Kategoria Z - biegacze sprawni 7-12 lat:

1. Julia Grocikowska; 2. Barbara Lewan-
dowska; 3. Ma∏gorzata Ko∏owrocka

1. Norbert Blim; 2. Bart∏omiej Centko-
wski; 3. Józef Shalke

Kategoria Z1 - biegacze sprawni 13-18
la:

1. Julia Groncikowska; 2. Maja Drzewu-
cka; 3. Maria Che∏miƒska

1. Przemys∏àw Stefaƒski; 2. Kamil Kuch-
ta; 3. Irwin Iwiƒski

Kategoria D - doroÊli biegacze sprawni:
1. Kornelia KoÊciƒska; 2. Joanna Maziarz;

3. Justyna Maziarz-Malinowska
1. Jan Marcinkiewicz; 2. Kamil Kuchta;

3. Maciej Malinowski
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RADOÂå I EMOCJE SPORTOWE
W TRAKCIE XXVIII EDYCJI
BIEGU SOLNEGO

Wyniki
XXVIII Minimaratonu

Integracyjnego
„Bieg Solny”



Pierwszà prac´ z tego cyklu zamieÊciliÊmy w sierpniowym numerze „Zdroju Ciechociƒskiego”. Dzisiaj kolejny rysunek
autorstwa Karola Kossaka. Warto zaznaczyç, ˝e 21 sierpnia min´∏a 40. rocznica Êmierci tego artysty-malarza.

        M. Krowiƒska

Galeria jednego rysunku
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kaPrzy t´˝ni nr 1 mo˝na podziwiaç nowà fontann´ amerykaƒskiej firmy
Aquacontrol. WysokoÊç obrazu wodnego wynosi 5,5 m, a Êrednica 15,2 m.
Fontanna jest podÊwietlana, warto zatem wybraç si´ na spacer równie˝ po
zmierzchu.

Nowy wodotrysk
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Z ˚YCIA MIASTA



27 lipca br. na stadionie miejskim odby∏ si´ ostatni ju˝ w tym roku Piknik
Rodzinny „Na zakoƒczenie wakacji”. podczas którego wystàpili: zespó∏
Sound'n'Grace, Liber i Natalia Szroeder, Liza (goràce, latynoskie rytmy)
oraz soliÊci m∏odzie˝owi. Na imprez´ przyby∏y t∏umnie rodziny z Ciechocinka
i okolic.

A w Galerii MBP...
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Po˝egnanie
wakacji

Impreza rozpocz´∏a si´ o godz. 17.
jako pierwsi wystàpili podopieczni
S∏awka Ma∏eckiego. PublicznoÊç gorà-
co oklaskiwa∏a solistów: Ol´ Ejsmont,
Juli´ Bartoszek, Adriana Paw∏uszko,
Zuzann´ Cichoƒ, Paul´ Raszk´ i Micha∏a
Ma∏eckiego, a tak˝e duet Judo Olzu
oraz zespó∏ The Drunkers. M∏odzi artyÊci
zaprezentowali si´ w bogatym
repertuarze. Zabrzmia∏y takie hity, jak:
„Dziwny jest ten Êwiat”, „Cyklady na
cykladach” czy „Skyfall”.

Jako kolejna wystàpi∏a Liza, która
wykona∏a goràce, latynoskie przeboje.
Artystka pochodzi z rodziny romskich
artystów z Rosji. Jako dziecko zagra∏a
w rosyjskim filmie „Cyganka Aza”. Po-
siada wrodzony talent muzyczny, który
od dziecka piel´gnowany by∏ przez jej
artystycznà rodzin´.

Póêniej na scenie pojawili Liber i Na-
talia Szroeder - jeden z najpopularniej-
szych muzycznych duetów ostatnich
lat. ArtyÊci nagrali niegdyÊ wspólnà

p∏yt´. Na swoim koncie majà takie prze-
boje jak „Wszystkiego na raz” i „Nie
patrz´ w dó∏” oraz wiele wspólnych
koncertów. Obecnie z powodzeniem
realizujà kariery solowe.

Jako ostatni zaprezentowali si´ mu-
zycy z zespo∏u Sound’n’Grace - chóru
wykonujàcego muzyk´ gospel, soul,
R&B i funk. W 2015 roku premier´ mia∏
ich debiutancki album studyjny  zatytu-
∏owany Atom. P∏yta promowana by∏a
przez single: „Dach” i „Mo˝esz wszyst-
ko”.

Piknik zakoƒczy∏a dyskoteka pod
gwiazdami.

         Justyna Ma∏ecka

fo
t.

 J
. K

un
ic

ka

W Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ciechocinku 15 wrzeÊnia  zaroi∏o si´ od
m∏odych ludzi, a wszystko to za sprawà
wystawy fotografii portretowej. Autorkami
sà studentki  Wydzia∏u Sztuk Plastycznych
UMK w Toruniu: Jowita Kunicka, Marta
Sochacka, Sylwia Simson, Olga Grybowicz
i Magda Górska. WÊród  dotychczas prezen-
towanych w naszej galerii  fotografii, po
raz pierwszy zagoÊci∏y portrety.

Ze wzgl´du na brak ÊciÊle okreÊlonych
ram, portret jest jednà z najbardziej roz-
budowanych i ciekawych form fotografii.
G∏ównym tematem portretu jest oczywiÊ-
cie cz∏owiek. Jednak szeroki zakres tego
tematu wielokrotnie sprawia, ˝e fotografia
portretowa cz´sto bywa uto˝samiana z
reporta˝em czy fotografià okolicznoÊciowà.
Portret fotograficzny, podobnie jak w ma-
larstwie, jest obrazem ukazujàcym wyglàd
zewn´trzny danej osoby, a tak˝e, niekiedy
równie˝ cechy jej osobowoÊci. Najpopular-
niejszymi formami sà: ukazanie samej g∏o-
wy, popiersia i w koƒcu ca∏ej postaci. Nie
ma jednak Êcis∏ych za∏o˝eƒ dotyczàcych
tego, co mo˝na nazwaç portretem i tak
naprawd´ do portretu mo˝na zaliczyç
praktycznie ka˝de zdj´cie ukazujàce jednà
lub kilka osób. Ponadto portret nie musi
byç zdj´ciem pozowanym, a niekiedy
sfotografowanie postaci podczas zwyk∏ych
czynnoÊci mo˝e ukazaç jej cechy lepiej ni˝
dok∏adnie zaplanowane zdj´cie. Tego
w∏aÊnie dokona∏y nasze m∏ode artystki.
Uchwyci∏y niezwyk∏e momenty z ˝ycia
modeli, a poniewa˝ ka˝dy z nas postrzega
ludzi na swój sposób, cz´sto przez pryzmat
doÊwiadczeƒ z nimi zwiàzanych, stworzy∏y
niebanalne fotografie. WÊród portretów
przewa˝a kolor, kilka jest w czerni  i bieli.
To w∏aÊnie po∏àczenie pozwoli∏o wydobyç
intensywniej warte podkreÊlenia cechy
fotografowanych osób. Wi´kszoÊç uj´ç
przedstawia modele w otoczeniu natury.
Autorki to niezwykle utalentowane, skrom-
ne osoby, przed którymi, mam nadziej´,
kolejne wystawy, ale ciesz´ si´, i˝ ta w
Ciechocinku by∏a pierwszà. Zapraszam do
zwiedzania w godzinach otwarcia biblioteki
do 13 paêdziernika.

          Mariola Ró˝aƒska
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fot. S. Staƒczyk, S. Âwiàtkiewicz
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