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Aldona Nocna otrzyma∏a statuetk´ Leonarda, a Zbigniew Ró˝aƒski, Liceum Ogólnokszta∏càce w Ciechocinku
oraz OÊrodek Sportu i Rekreacji uhonorowano Medalami im. Leonarda Lorentowicza. Towarzystwo Przyjació∏
Ciechocinka przyzna∏o swoje nagrody.
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Leonardy rozdane

- JesteÊmy organizacjà spo∏ecznà,
pracujemy non profit. W obecnych
czasach, gdy liczà si´ tylko pieniàdze,
znajomoÊci i interesy, to wielka rzecz
- mówi∏ Marian Gawinecki, prezes
Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka.
Podczas uroczystego zebrania TPC 7
listopada wr´czono nagrody w uznaniu
zas∏ug dla miasta.

Aldona Nocna z Leonardem

Statuetka Leonarda pow´drowa∏a
w r´ce Aldony Nocnej, dziennikarki,
publicystki, nauczycielki, aktywistki
spo∏ecznej, d∏ugoletniej wspó∏pracow-
niczki i by∏ej redaktor naczelnej „Zdro-
ju Ciechociƒskiego”. - Cz∏owiek z pasjà.
Chodzàca encyklopedia wiedzy o Cie-
chocinku - mówi∏a Klara Drobniewska
z zarzàdu TPC o laureatce. - Jest szale-
nie pracowita i popiera to ogromnà
wiedzà. To kopalnia wiedzy o Ciecho-
cinku - doda∏ w rozmowie ze „Zdrojem”
Jerzy Sobierajski, przewodniczàcy ka-
pitu∏y przyznajàcej wyró˝nienia.

- Kocham to miasto - wyzna∏a odbie-
rajàc nagrod´ Nocna. - Jest tyle tajemnic
do rozwik∏ania, mo˝na o nim tyle na-
pisaç, nie tylko o zabytkach, ale i lu-
dziach, którzy tutaj mieszkali, pracowali
czy bywali - podkreÊli∏a.

- WymyÊli∏am nazw´ nagrody Leo-
narda, myÊlàc ˝e to pi´kne imi´ i wspa-
nia∏a postaç. Ale nie myÊla∏am, ˝e ta
statuetka trafi kiedyÊ w moje r´ce - do-
da∏a Nocna, która jest tak˝e cz∏onkinià
TPC.

Medale dla liceum i OSiR

Medale im. Leonarda Lorentowicza
trafi∏y do Liceum Ogólnokszta∏càcego
im. Stanis∏awa Staszica w Ciechocinku,
a tak˝e kierujàcego placówkà Zbigniewa
Ró˝aƒskiego. - To jego zas∏uga, ˝e na-
sze liceum znajduje si´ w czo∏ówce
szkó∏ w województwie - chwali∏ lau-
reata Sobierajski. - Jubilatce medal zde-
cydowanie si´ nale˝y - podkreÊla∏ dy-
rektor ciechociƒskiego ogólniaka. - A
i ja jestem dumny ze swego wyró˝nienia
- doda∏. Kapitu∏a nagrody zwraca∏a
uwag´ na silnà pozycj´ liceum na oÊ-
wiatowej mapie regionu, ogromne tra-
dycje szko∏y, a tak˝e na ogromnà prac´
wykonanà przez dyrektora placówki.

- Wol´ czyny ni˝ s∏owa - stwierdzi∏
odbierajàc medal dla OÊrodka Sportu
i Rekreacji w Ciechocinku Tomasz Gó-
recki, dyrektor placówki. PodkreÊli∏, ˝e
uda∏o si´ wiele zdzia∏aç, choç oÊrodek
ma dopiero szeÊç lat. Medal OSiR-owi
przyznano w uznaniu dzia∏aƒ na rzecz

krzewienia kultury fizycznej i promocji
miasta. - JeÊli w Ciechocinku coÊ si´
dzieje w sporcie, to g∏ówne zas∏ugi ma
tu OSiR - przyzna∏ w rozmowie ze
„Zdrojem” Jerzy Sobierajski.

Nagrody dla zarzàdu TPC, laury dla
lekarzy

WczeÊniej z ràk burmistrza Leszka
Dzier˝ewicza i Marcina Zajàczkowskie-
go, przewodniczàcego Rady Miejskiej,
jubileuszowe medale otrzymali tak˝e
cz∏onkowie zarzàdu TPC. - To przejaw
naszej wdzi´cznoÊci za wszystko, co
cz∏onkowie zarzàdu TPC robià na rzecz
lokalnej spo∏ecznoÊci, nie tylko w tym
roku - mówi∏ Dzier˝ewicz.

OkolicznoÊciowy medal z okazji
jubileuszu uzdrowiska i samego TPC
otrzyma∏a Jadwiga Kokotowska, skarb-
niczka Towarzystwa. Zas∏u˝eni lekarze
otrzymali zaÊ „Laury Medyczne”.

UroczystoÊç uÊwietnili Zuzanna Ci-
choƒ, Julia Bartoszek, Dominika Bibro
i Micha∏ Ma∏ecki z pracowni muzycznej
S∏awomira Ma∏eckiego dzia∏ajàcej przy
Miejskim Centrum Kultury. ZdolnoÊci
wokalne m∏odych artystów zrobi∏y na
zebranych ogromne wra˝enie.

  Krzysztof Lepczyƒski
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Krzysztof Lepczyƒski: Podobno to
pani wymyÊli∏a Leonarda.

Aldona Nocna: - Ta nagroda zosta-
∏a wymyÊlona 10 lat temu przy okazji
100-lecia Towarzystwa Przyjació∏ Cie-
chocinka, ja by∏am w zespole przygo-
towujàcym okràg∏y jubileusz jednego
z najstarszych stowarzyszeƒ w Polsce.
TPC powsta∏o podczas odwil˝y po re-
wolucji 1905 roku, kiedy pozwolono
Polakom si´ organizowaç. Nagrodzie
potrzebna by∏a nazwa. PomyÊla∏am, ˝e
skoro osobà wa˝nà dla TPC by∏ Leonard
Lorentowicz, d∏ugoletni sekretarz sto-
warzyszenia, który dopiero po latach
zosta∏ prezesem, to dlaczego go nie
uhonorowaç? I skoro jest Oskar, niech
b´dzie Leonard. W domyÊle Lorento-
wicz.

WymyÊlajàc t´ nazw´, nie spodzie-
wa∏a si´ pani, ˝e kiedyÊ ta nagroda
trafi w pani r´ce.

- Absolutnie. Pracujàc, nie myÊl´ o
honorach, koncentruj´ si´ na dzia∏aniu,
staram si´ realizowaç pomys∏y. Umiem
pracowaç w grupie i potrafi´ sama
wziàç wiele na swoje barki, bo liczy si´
cel.

Jaki?
- Chocia˝by taki, by miejsce, w któ-

rym si´ ˝yje, by∏o przyjazne, by ludzie
si´ integrowali. ˚eby realizowane by∏y
idee TPC, upami´tnianie zas∏u˝onych,
imprezy kulturalne, artystyczne. ˚eby
w mieÊcie du˝o si´ dzia∏o, ˝eby ludzie
nie siedzieli w domach, ale potrafili
zrobiç coÊ nie tylko dla siebie, ale i dla
innych.

W laudacji pada okreÊlenie „cz∏o-
wiek z pasjà”. Skàd ta pasja u pani?

- Ju˝ si´ taka urodzi∏am. Zawsze mia-

∏am w sobie ciekawoÊç Êwiata, która
ró˝nie si´ objawia∏a. Pasjà jest chocia˝by
zbieranie znaczków pocztowych. Ja
zbieram karty pocztowe, na których
pojawia si´ Ciechocinek. I ta pasja prze-
rodzi∏a si´ w pisanie o tym, co jest na
obrazku. KilkanaÊcie lat temu zacz´∏am
pisaç o obiektach na pocztówkach,
czyli o historii budynków, parków, ulic.
I to si´ przerodzi∏o w poszukiwanie
informacji o zabytkach, o ewolucji
miasta.

I tak zape∏nia∏y si´ karty tej „cho-
dzàcej encyklopedii”.

- Napisa∏am kilkaset tekstów o obiek-
tach, o ludziach, mieszkaƒcach i kura-
cjuszach, którzy zostawili w Ciechocin-
ku czàstk´ siebie. I to zosta∏o dostrze-
˝one, bo w 2009 roku wysz∏a pierwsza
ksià˝ka „Ciechocinek, tydzieƒ w czaru-
jàcym mieÊcie”. To by∏ nietypowy prze-
wodnik, bo owszem, by∏y wyznaczone
trasy po mieÊcie, ale przez pryzmat
nazw ulic prezentowa∏am histori´, wy-
darzenia, ale i ludzi. Potem ukaza∏y si´
inne publikacje.

Mówi pani o kolejnych pomys∏ach.
Skàd si´ one biorà?

- Z czytania i kojarzenia. Nie mam
telewizora, w zwiàzku z tym s∏ucham
du˝o muzyki i przede wszystkim czy-
tam. To ju˝ forma uzale˝nienia, nie
potrafi´ prze˝yç dnia bez czytania cze-
gokolwiek. Mówiàc anegdotycznie,
zdarzy∏o mi si´ kiedyÊ w hotelu prze-
czytaç instrukcj´ obs∏ugi, ˝eby zasnàç.

To kwestia skojarzeƒ. W jednej
ksià˝ce znajd´ coÊ, co odsy∏a mnie do
drugiej. Us∏ysz´ nazwisko, ktoÊ rzuci
informacj´, wi´c jà rozbudowuj´.

To ogromna praca.
- Tak, siedzenie nad ksià˝kami, wy-

jazdy do bibliotek, archiwów. To jak
bycie detektywem, gdzie has∏em wy-
szukiwawczym jest Ciechocinek. I tak
has∏em mo˝e byç Ciechocinek w filmie,
w krymina∏ach, historii mody, teatru,
medycyny. Bo Ciechocinek zwiàzany
jest z wieloma dziedzinami wiedzy.

Jaka jest wÊród mieszkaƒców mia-
sta ÊwiadomoÊç jego historii?

- Ró˝nie z tym bywa. Sà oczywiÊcie
osoby, które majà ogromnà wiedz´.

Sama ceni´ kontakt z dzieçmi i m∏o-
dzie˝à, moja klasa musi zawsze odbyç
historycznà wycieczk´ po mieÊcie. Ce-
ni´ te˝ spotkania z dzieçmi ze szko∏y
podstawowej, by m∏odzi ciechocinianie
wiedzieli coÊ o miejscu, w którym ˝yjà.
Bo dzieci czasem nie wiedzà, jak wy-
glàda i po co jest t´˝nia.

Pe∏ni pani wiele ról. Nauczycielka,
dziennikarka, badaczka historii, spo-
∏eczniczka. Która jest najwa˝niejsza?

- To si´ przeplata. Lubi´ uczyç, ale
lubi´ te˝ pisaç. I badaç, przecie˝ na
koncie mam artyku∏y naukowe.

Na temat?
- Ciechocinka i historii techniki. Ce-

ni´ sobie kontakt z pracownikami nau-
kowymi, to wymiana doÊwiadczeƒ,
konfrontacja êróde∏. Jednak badacz nie
tylko bada, ale i dzieli si´ wiedzà. Cza-
sem m∏odzie˝ Êmieje, gdy wskazuj´ w
ró˝nych miejscach regionalne wàtki.
Bo na przyk∏ad Wokulski, jadàc do Pa-
ry˝a, musia∏ przeje˝d˝aç przez Aleksan-
drów Kujawski. Ciekawe, co by by∏o,
gdyby Prus wymyÊli∏, ˝e Wokulski zbo-
czy∏by do Ciechocinka i pozna∏ jakàÊ
mi∏à kuracjuszk´.

DziÊ coraz cz´Êciej dostrzega si´
te ma∏e, regionalne historie.

- To tendencja, która pojawi∏a si´ po
1989 roku. Nagle ludzie zauwa˝ajà, ˝e
miejsce w którym ˝yjà ma swojà histo-
ri´, o której si´ nie mówi∏o. Najbardziej
jest to widoczne na ziemiach przej´tych
od Niemców, gdzie nagle odkrywa si´
t´ przesz∏oÊç. B´dàc na wakacjach w
okolicach S∏upska, zobaczy∏am ze zdu-
mieniem, ˝e powstajà ma∏e publikacje
o przesz∏oÊci sprzed 1945 roku. I nagle
si´ o tym pisze, mówi, o pomorskich
junkrach, ich pa∏acach, o parafiach
ewangelickich. Jest taka potrzeba od-
krycia zasypanych Êladów.

W Ciechocinku wszystkie te Êlady
sà ju˝ odkryte?

- Ciàgle jest coÊ nowego, teraz przy-
gotowuj´ si´ do wi´kszego tekstu o
Ciechocinku w oczach Rosjan w czasie
zaborów. Przez 99 lat nasze miasto
by∏o we w∏adaniu Rosjan i pozosta∏y
Êlady tej obecnoÊci. Wiele zosta∏o za-
tartych, ale wcià˝ jest coÊ do odkrycia.

- Zawsze mia∏am w sobie ciekawoÊç Êwiata. Zbieram karty pocztowe, na których pojawia si´ Ciechocinek. I ta
pasja przerodzi∏a si´ w pisanie o tym, co jest na obrazku - opowiada w rozmowie ze „Zdrojem” Aldona Nocna,
nauczycielka, dziennikarka i publicystka, laureatka statuetki Leonarda.
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Wcià˝ jest coÊ do odkrycia
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- W Êwi´to odrodzenia Rzeczypos-
politej pochylamy g∏owy przed bohat-
erami naszej historii, przed ludêmi szabli
i pióra, przed powstaƒcami i zwolen-
nikami pracy organicznej. Przed tymi,
którzy o niepodleg∏oÊç musieli walczyç,
i tymi którzy chcieli jà umacniaç - mówi∏
przed pomnikiem Romualda Traugutta
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

„Odrzuçmy nienawiÊç”

- Od nas samych zale˝y, jak wyko-
rzystamy szanse naszej niepodleg∏oÊci.
Czy zdo∏amy romantyczny zapa∏ prze-
istoczyç w pozytywistyczny rozsàdek
màdrego budowania, który niepodleg-
∏oÊç chroni i umacnia - mówi∏ Leszek
Dzier˝ewicz. Burmistrz wskazywa∏ te˝
na potrzeb´ porozumienia mi´dzy
zwaÊnio-nymi rodakami. - Odrzuçmy
nienawiÊç, nieufnoÊç, swary i s∏aboÊci.
Manifestujmy swój patriotyzm. Uczmy
nasze dzieci mi∏oÊci do ojczyzny. Pod-
kreÊlajmy dum´ z tego, ˝e jesteÊmy
Polakami - nawo∏ywa∏.

Senator Józef ¸yczak przypomina∏
natomiast, ˝e Polska niepodleg∏oÊç od-
zyskiwa∏a w∏aÊciwie dwukrotnie, w
1918 i w 1989 roku. - Ka˝dego dnia
walczmy o niepodleg∏à Polsk´, o Polsk´
uczciwà, sprawiedliwà i dbajàcà o tych,
którzy sami nie mogà sobie poradziç
w ˝yciu - mówi∏.

Patriotyzm dnia codziennego

Marcin Zajàczkowski, przewodni-
czàcy Rady Miejskiej, przywo∏a∏ s∏owa
modlitwy ks. Piotra Skargi. - Uczy nas
ona nie tylko patriotyzmu od Êwi´ta,
ale przede wszystkim patriotyzmu dnia
codziennego. Wieƒce, pomniki, dekla-
macje i sztandary sà wa˝ne jako ozdoba
i oprawa. Ale sedno patriotyzmu to
praca w pojedynk´ i zespole. Patriotyzm
zaczyna si´ wtedy, kiedy koƒczà si´
akademie - podkreÊla∏.

Ksiàdz Grzegorz Karolak, proboszcz
ciechociƒskiej parafii, podczas rozpoczy-
najàcej uroczystoÊci mszy Êwi´tej wska-
zywa∏, ˝e narodowa niewola trwa∏a nie

120, ale nawet 260 lat, jeÊli liczyç okres
podporzàdkowania paƒstwa caratowi
na poczàtku XVIII wieku. - Tym, co trzy-
ma∏o nasz naród w jednoÊci, by∏ patrio-
tyzm i wiara w Boga - podkreÊla∏ ks.
Karolak.

Koncert w Teatrze Letnim

W uroczystym przemarszu spod ko-
Êcio∏a parafialnego pod pomnik Ro-
mualda Traugutta wzi´li udzia∏ radni
miejscy, przedstawiciele ratusza oraz
ró˝nych Êrodowisk i organizacji. Pocho-
dowi towarzyszy∏y poczty sztandarowe
i orkiestra Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
z Racià˝ka.

UroczystoÊci zakoƒczy∏ koncert „Ope-
ra pro patria” w wykonaniu mi´dzyna-
rodowej grupy operowej Sonori En-
semble. PieÊniom i scenom z oper
polskich kompozytorów przys∏uchiwa∏a
si´ publicznoÊç wype∏nionego po brzegi
Teatru Letniego.

   Krzysztof Lepczyƒski
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Âwi´towaliÊmy niepodleg∏oÊç
Msza Êwi´ta, uroczysty przemarsz ulicami miasta i okolicznoÊciowy koncert z∏o˝y∏y si´ na ciechociƒskie obchody
98. rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci.



Nie na infrastrukturze, ale na problemach spo∏ecznych ma si´ skupiaç nowy Lokalny Program Rewitalizacji. Jego
powstanie umo˝liwi starania nawet o 2 mln z∏ z funduszy unijnych.
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Lokalny Program Rewitalizacji to pod-
stawa do ubiegania si´ o dofinansowa-
nie miejskich inwestycji, m.in. ze Êrod-
ków unijnych. Nie wiadomo jeszcze,
ile pieni´dzy jest do zdobycia, ale we-
d∏ug specjalistów z toruƒskiej firmy
Grant Thornton, która na zlecenie mia-
sta przygotowuje program rewitalizacji,
mo˝e chodziç o 1-2 mln z∏. Inwestycje
w takich programach dofinansowywa-
ne sà nawet w 80 proc.

Nie parki, ale ludzie

Nie b´dzie to pierwszy program re-
witalizacji w Ciechocinku. W latach
2008-2013 na podstawie podobnego
dokumentu uda∏o si´ przeprowadziç
renowacj´ m.in. parków Zdrojowego,
T´˝niowego i Sosnowego.

Tym razem jednak rewitalizacja ma
dotyczyç nie tyle infrastruktury, co dzia-
∏aƒ spo∏ecznych. Jak czytamy w doku-
mentach urz´du marsza∏kowskiego,
najistotniejszy jest pozytywny efekt spo-
∏eczny rewitalizacji. - Inwestycje infra-
strukturalne sà dopuszczalne tylko wte-
dy, gdy sà niezb´dne do realizacji pro-
jektów spo∏ecznych - t∏umaczy Maria
Wyrzykowska-Murawska z Grant Thorn-
ton.

Nie chodzi o ruiny

Czym sà dzia∏ania spo∏eczne? Chodzi
o zapobieganie bezrobociu, ubóstwu,
przest´pczoÊci czy niskiemu poziomowi
edukacji. - To, ˝e obszar jest zdegrado-
wany, nie oznacza jakieÊ ruiny, ale fakt,
˝e okreÊlone wskaêniki sà na nim ni˝sze
od Êredniej dla ca∏ej gminy - wyjaÊnia
Jolanta Wojciechowska z Grant Thorn-
ton.

Rewitalizacja ma wi´c doprowadziç
do poprawienia wybranego wskaênika,
np. stopy bezrobocia, aktywnoÊci go-
spodarczej lub odsetka osób korzysta-
jàcych z pomocy spo∏ecznej. Urzàd
marsza∏kowski sugeruje szkolenia, war-
sztaty i inne formy pomocy mieszkaƒ-
com. Dzia∏ania nie b´dà jednak doty-
czyç ca∏ego miasta, a jego cz´Êci.

Na potrzeby programu Ciechocinek

zosta∏ podzielony na osiem jednostek
strukturalnych. Ka˝da z nich, zgodnie
z wymogami urz´du marsza∏kowskiego,
to nie wi´cej ni˝ 20 proc. powierzchni
i 30 proc. mieszkaƒców miasta.

Rewitalizacja obejmie centrum?

Grant Thornton zaproponowa∏, by
w ciechociƒskim programie skupiç si´
na nast´pujàcych problemach: zaawan-
sowanie procesu starzenia si´ ludnoÊci,
bezrobocie, korzystanie z opieki spo-
∏ecznej, wychowanie i edukacja przed-
szkolna dzieci w wieku 3-5 lat, bez-
pieczeƒstwo funkcjonowania rodzin i
porzàdek publiczny.

Najgorzej wskaêniki prezentujà si´
na obszarze centrum miasta, w przybli-
˝eniu obejmujàcym uzdrowiskowà stre-

f´ A (zob. mapka). Najprawdopodob-
niej to w tym rejonie miasta prowa-
dzone b´dà dzia∏ania obj´te planem
rewitalizacji.

Jakie to b´dà dzia∏ania? SpecjaliÊci
z Grant Thornton zbierajà opinie i su-
gestie mieszkaƒców za pomocà ankiet
dost´pnych w internecie i papierze.
Odby∏o si´ ju˝ jedno spotkanie konsu-
ltacyjne, kolejne (otwarte dla wszystkich
ciechocinian) planowane jest na koniec
listopada. Wi´cej informacji o pracach
nad programem znajdziesz na stronie
ciechocinek.pl.

Lokalny Program Rewitalizacji dla
Ciechocinka ma byç gotowy w styczniu
2017 roku.

Krzysztof Lepczyƒski

Rewitalizacja
z ludzkà twarzà



„Wo∏yƒ” Wojciecha Smarzowskiego by∏ wyÊwietlany w Ciechocinku na pi´tnastu seansach przy wype∏nionej
po brzegi sali kinowej. W cztery tygodnie od jego premiery w ca∏ym kraju obejrza∏o go ponad milion trzysta
tysi´cy widzów.
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Ciechociƒscy zabu˝anie o „Wo∏yniu”

Film z wielkim rozmachem uniós∏
zas∏on´ milczenia nad jednym z naj-
tragiczniejszych wydarzeƒ w naszej
historii: ludobójstwem pope∏nionym
przez ukraiƒskich nacjonalistów na Po-
lakach zamieszkujàcych po∏udniowo-
wschodnie rubie˝e II Rzeczpospolitej.

Szczególnymi widzami filmu Wojcie-
cha Smarzowskiego sà osoby, które
stamtàd pochodzà i mimo up∏ywu sie-
demdziesi´ciu lat pami´tajà dobrze,
mo˝e nawet a˝ za dobrze, to co by∏o
tragicznym doÊwiadczeniem ich dzie-
ciƒstwa.

Strach

Pami´tajà niewyobra˝alny strach -
ju˝ nie tyle przed Êmiercià, co przed
poprzedzajàcymi jà torturami, którymi
ukraiƒscy nacjonaliÊci dr´czyli swoje
ofiary. Pami´tajà: paniczne ucieczki
z rodzinnych zagród, pogrzeby krew-
nych, sàsiadów pomordowanych tylko
dlatego, ˝e byli Polakami. Film oglàdali
z napi´tà do granic bólu uwagà.

Mieszkajàcy w Ciechocinku od 1950r.
Tadeusz Socha pochodzi z Równego.
By∏ w kinie z ca∏à rodzinà. Jest jednak
filmem troch´ rozczarowany. Dra˝ni
go bowiem narracja, zajmujàca prawie
po∏ow´ filmu, o antagonizmie mi´dzy
mieszkajàcymi na wsiach Rusinami a
Polakami. Mo˝e, jego zdaniem, by∏y
gdzieÊ, tam bli˝ej Bugu, pojedyncze
przypadki narodowoÊciowych animozji,
wi´kszych ni˝ gdzie indziej, ale nie by∏o
to zjawisko tak powszechne, jak przed-
stawia re˝yser.

A ju˝ pokazane na ekranie zabójstwo
Ukraiƒców przez Polaków nie znajduje
wed∏ug pana Tadeusza historycznego
potwierdzenia na tyle rzetelnego, ˝eby
je eksponowaç. Chyba, ˝e w zamyÊle
ma s∏u˝yç jako powód usprawiedliwia-
jàcy okrucieƒstwa, jakich si´ sàsiedzi w
stosunku do sàsiadów dopuszczali.

Prawda by∏a znacznie straszliwsza

Antagonizmy jego zdaniem by∏y, ale
jak to na wsiach, g∏ównie na tle majàt-
kowym. Biedni zazdroÊcili bogatszym.
Tak˝e obraz sowieckiego wojska w fil-
mie nie pokrywa si´ z prawdà. Wkra-
czajàca 17 wrzeÊnia 1939 r. Armia
Czerwona inaczej wyglàda∏a: w butach

z brezentu, w obdartych ubiorach, z
karabinami wiszàcymi na sznurkach,
w budionnówkach na g∏owach, a nie
jak na filmie, w eleganckich mundurach.

W odbiorze jeszcze ˝yjàcych Êwiad-
ków prawda ekranu nie pokrywa si´
ca∏kiem z prawdà widzianà oczami
dziecka czy podlotka. Pochodzàcy z
Kresów s´dziwi widzowie odczuwajà
przede wszystkim niedosyt scen dras-
tycznych, które widocznie, jak si´ do-
myÊlajà, z powodów pozafilmowych
zosta∏y z∏agodzone. To zosta∏o zazna-
czone tylko oszcz´dnà symbolikà. Praw-
da bowiem by∏a znacznie straszliwsza
od tej pokazanej w kinie.

Ukraiƒcy aktywnie uczestniczyli w
przeprowadzonej przez Niemców ek-
sterminacji ˚ydów z kresowych wsi i
miasteczek. To by∏a dla nich akademia
zbrodni. W marcu 1943 roku nastàpi∏a
powszechna dezercja ukraiƒskich po-
licjantów, którzy z bronià w r´ku zasilili
sotnie UPA. Z dnia na dzieƒ wÊród
mieszkaƒców mniejszych wsi i przysió∏-
ków atmosfera zagro˝enia utratà ˝ycia,
i to w okrutny sposób, narasta∏a. Ze-
wszàd dochodzi∏y wiadomoÊci o ofia-
rach. Gin´∏y po domach ca∏e rodziny,
mordowano na polach, podczas prac
˝niwnych, podczas wypasania byd∏a.
Porzucili wszystko

A˝ nastàpi∏ 11 lipca 1943 roku, dzieƒ
pami´tnej, krwawej na Wo∏yniu niedzie-
li. Straszliwej masakry zgromadzonych
na mszach w koÊcio∏ach we wsiach i
miasteczkach województwa  wo∏yƒs-
kiego ludzi.

Mieszkajàca od 1946 r. w Ciechocin-
ku pani Józefa Brzóska wspomina: „w
lipcu 1943 roku upowcy przystàpili do
mordowania zamieszka∏ych w powiecie
hroszowskim Polaków. Zabici wtedy
zostali z rodziny mojej rozmówczyni
bracia jej ojca: Roman i Dominik Goê-
dzikowscy oraz b´dàca w wysokiej cià˝y
˝ona Dominika, której brzuch oprawcy
przebili wid∏ami. W l´ku o ˝ycie trzeba
by∏o opuÊciç rodzinny dom, porzuciç
wszystko”.

„Przystan´liÊmy i po raz ostatni
spoglàdaliÊmy na nasze domy. Nagle
us∏yszeliÊmy ryk byd∏a. Od wsi oddzie-
la∏y nas ∏any dojrzewajàcego zbo˝a, a
w tym zbo˝u stada krów sz∏y za nami.

Widaç by∏o wyciàgajàce si´ g∏owy i ro-
gi, i ten ryk rozlega∏ si´ jak jeden wielki
p∏acz. OddalaliÊmy si´, pozostawiajàc
za nami rodzinnà wieÊ i p∏aczàce byd∏o
oraz stado krà˝àcych w górze przera˝o-
nych bocianów, których piskl´ta w
gniazdach na strzechach stodó∏ mia∏a
wkrótce spotkaç Êmierç w p∏omieniach.
Wlok∏y si´ za nami stada wyg∏odnia∏ych
i zagubionych w tej przeraêliwej sytuacji
psów. Gromadzi∏y si´ stada drapie˝nych
wron”.

Ocaleni od zapomnienia

Rozpocz´∏a si´ wielka tu∏aczka poz-
bawionych ziemi i dobytku wyp´dzo-
nych ludzi. Po zakoƒczeniu wojny
eszelony z ekspatriowanymi kierowane
by∏y na Ziemie Odzyskane, ale ich wy-
sadzono na w´z∏owej stacji w Aleksan-
drowie Kujawskim. Wyznaczono im
gospodarstwa po ewakuowanych
Niemcach w Ciechocinku.

W „Zdroju Ciechociƒskim” w lutym
2014 roku opublikowany zosta∏ mój
artyku∏ ujawniajàcy intencje i osoby
fundatorów kapliczki na rozstaju ulic
S∏oƒskiej i Górnego S∏oƒska, który wy-
wo∏a∏ spore zainteresowanie tym te-
matem. Jak opowiada pani Józefa,
podchodzili do niej znajomi i mówili,
˝e majà nawet do niej pretensje o to,
˝e im wczeÊniej o tragicznym kolejach
przyby∏ych do Ciechocinka zabu˝an nie
opowiada∏a. Cz´Êç wyra˝a∏a nawet
skruch´, ˝e w przesz∏oÊci o przybyszach
ze Wschodu wyra˝a∏a si´ z lekcewa-
˝eniem.

Teraz, mówi pani Józefa, ca∏a Polska
si´ o ich losach dowiedzia∏a i to jest
wielka zas∏uga tego filmu.

   Stanis∏aw Wodyƒski
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- Spo∏eczników jest coraz mniej. Idee, które kiedyÊ by∏y wielu bardzo bliskie, praca spo∏eczna, praca na rzecz
miasta, idà na dalszy plan - mówi Marian Gawinecki, prezes Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka.
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Przyjaêƒ to du˝e s∏owo
Krzysztof Lepczyƒski: Jak si´ uk∏ada

przyjaêƒ z Ciechocinkiem?
Marian Gawinecki: - Przyjaêƒ to du˝e

s∏owo.
Ale nieprzypadkowe.
- Tak, widnieje w nazwie naszego

Towarzystwa. W zwiàzku z tym pod-
chodzimy przyjaênie do wszystkich
inicjatyw i wa˝nych spraw dziejàcych
si´ w Ciechocinku. Staramy si´ przycià-
gnàç do siebie ludzi przyjaênie nasta-
wionych nie tylko do miasta, ale i naszej
dzia∏alnoÊci. Wi´c to nasze s∏owo klucz,
które jednak nie powinno byç nadu˝y-
wane.

Kiedy s∏yszymy s∏owo „przyjaêƒ”,
wiemy o co chodzi. Chcemy coÊ zrobiç
dla tego miasta. Chcemy doceniç ludzi,
którzy coÊ robià. Spo∏eczników, których
jest coraz mniej. ˚yjemy niestety w cza-
sach, które sà pogonià, czasem nie wia-
domo za czym. A idee, które kiedyÊ by-
∏y wielu bardzo bliskie, praca spo∏eczna,
praca na rzecz miasta, idà na dalszy
plan. Z tym wi´kszà atencjà trzeba wi´c
mówiç o tych, którzy aktywnie dzia∏ajà
w TPC i sk∏adam im wielkie podzi´ko-
wania za to, ˝e poÊwi´cajà swój czas
i Êrodki na dzia∏anie.

Robicie bardzo du˝o. Od konferen-
cji naukowych, przez imprezy sporto-
we, a˝ po upami´tnianie historii.

- Wszystko zgodnie ze statutem i w
miar´ naszych skromnych Êrodków fi-
nansowych. Wiadomo, moglibyÊmy
zrobiç wi´cej, ale nie chcemy zast´po-
waç powo∏anych ku temu instytucji,
bo to mija∏oby si´ z celem. Ale cztery
filary naszej dzia∏alnoÊci: promocja
uzdrowiska, kultura, sport i rekreacja
oraz upami´tnianie faktów historycz-
nych, sà nam bardzo bliskie.

Którà z tych inicjatyw uzna∏by pan
za najwi´kszy sukces?

- Na pierwszym miejscu chcia∏bym
wyró˝niç naszà dzia∏alnoÊç naukowo-
wydawniczà. Przy zaanga˝owaniu i
pomocy prof. Szymona Kubiaka uda∏o
si´ wydaç ju˝ cztery zeszyty naukowo-
historyczne, które sà pok∏osiem orga-
nizowanych przez nas konferencji. To
wielka rzecz, wielki wk∏ad Towarzystwa
w promocj´ uzdrowiska i lecznictwa
uzdrowiskowego.

Druga rzecz to Galeria Pod Dachem
Nieba. Przez ponad 10 lat prowadzi∏a
jà El˝bieta Pietrzykowska, teraz jest ona
na moich barkach. ZorganizowaliÊmy
ponad 80 wystaw, kilkanaÊcie spotkaƒ
z kulturami Êwiata, prezentowaliÊmy
rzeêbiarzy, malarzy, grafików. W tym
roku zorganizowaliÊmy cztery du˝e
wystawy. To olbrzymia promocja kul-
tury.

Dalej sport i rekreacja. Dzi´ki zaanga-
˝owaniu wielu osób, a szczególnie Ja-
nusza Wyràbkiewicza, uda∏o nam si´
z Urz´dem Miejskim i Przedsi´biorst-
wem Uzdrowisko Ciechocinek wspó∏-
organizowaç pó∏maraton i comiesi´cz-
ne biegi wokó∏ t´˝ni i nordic walking.
To te˝ forma zach´cania do aktywnoÊci
fizycznej mieszkaƒców i kuracjuszy.

Krzewimy te˝ regionalizm. Podczas
Âwi´ta Soli staramy si´ zapraszaç twór-
ców ludowych z regionu, wojewódz-
twa. Warzelnia soli jest otwarta, mo˝na
poznaç ca∏y ciàg technologiczny, a przy
tym fajnie si´ bawiç. Ta impreza Êwiet-
nie si´ udaje, a w przysz∏ym roku szy-
kujemy si´ na jubileuszowà, dziesiàtà
edycj´.

Du˝ym sukcesem by∏o te˝ doprowa-
dzenie do fina∏u tablicy upami´tniajà-
cej mieszkaƒców Ciechocinka zamor-
dowanych w Katyniu i innych miejscach
kaêni. To te˝ zosta∏o zrealizowane z
naszej inicjatywy i naszym sumptem.
Po podnios∏ej uroczystoÊci tablica za-
wis∏a w koÊciele parafialnym.

Jest pan zadowolony z obchodów
110 lecia?

- Tak, uda∏o nam si´ zrealizowaç to,
co zamierzaliÊmy. Na konferencji nau-
kowej pojawi∏o si´ ponad 180 osób,
wyg∏oszono 32 referaty i wszystkie
opublikowaliÊmy w naszych zeszytach.
Wiele przygotowaƒ poch∏on´∏a te˝
akademia, gdzie doceniliÊmy laurami,
statuetkami i medalami nie tylko leka-
rzy, ale i piel´gniarki oraz fizjoterapeu-
tów, którzy sà solà ciechociƒskiej re-
habilitacji.

Jakie plany na najbli˝szy czas?
- Na przysz∏y rok nie sà jeszcze zbyt-

nio skonkretyzowane. Mamy oczywiÊcie
ramowe za∏o˝enia, chcielibyÊmy przy-
gotowaç jubileuszowe Âwi´to Soli w

godny rocznicy sposób, przy pomocy
Urz´du Miejskiego i PUC S.A.

Mamy w planie tablic´ upami´tniaj-
àcà dzia∏alnoÊç dr. Wac∏awa Iwanows-
kiego, zwiàzanego przez wiele lat z
Ciechocinkiem lekarza Józefa Pi∏suds-
kiego. To on by∏ twórcà szpitala kole-
jowego. PoczyniliÊmy ju˝ pewne kroki
w tym kierunku, jest wst´pna zgoda
na takà tablic´ w Sanatorium Kolejo-
wym. Wcià˝ b´dziemy te˝ organizowaç
wernisa˝e w Galerii Pod Dachem Nieba,
zapraszajàc mieszkaƒców i kuracjuszy.

Jaki jest Ciechocinek waszych ma-
rzeƒ?

- To trudne pytanie, bo w swoim
gronie mamy ludzi, którzy od wielu
wielu lat sà zwiàzani z Ciechocinkiem.
To jest trzon dzia∏aczy wywodzàcych
si´ z rodowitych mieszkaƒców, którzy
majà Ciechocinek we krwi i majà skal´
porównawczà, jak by∏o kiedyÊ, jak jest
teraz i co jeszcze mo˝na zrobiç.

Ale mamy te˝ w swoim gronie ludzi,
którzy zamieszkali w Ciechocinku z mi-
∏oÊci do tego miasta i te˝ chcà coÊ zro-
biç. Oni majà inne spojrzenie. Zderzenie
tych dwóch perspektyw, naszej, starych
mieszkaƒców, z tymi nowymi, daje po-
zytywne rezultaty. Dowodem jest coraz
wi´ksza liczba ch´tnych do wstàpienia
do naszej organizacji.

To co z tymi marzeniami?
- Wiele jest do zrobienia. Wiadomo,

˝e my nie mamy si∏y sprawczej, jesteÊmy
organizacjà po˝ytku publicznego, mo-
˝emy pewne rzeczy opiniowaç, deli-
katnie sugerowaç, ale wielkiego wp∏ywu
niestety nie mamy, dlatego ogranicza-
my si´ do tej dzia∏alnoÊci, o której wspo-
mnia∏em. Na sercu le˝y nam wyglàd,
pozycja naszego miasta, basen solan-
kowy, który byç mo˝e b´dzie zrealizo-
wany. Coraz wi´cej zmienia si´ na ko-
rzyÊç, Ciechocinek jest atrakcyjny, ku-
racjusze chwalà te zmiany, ale jak to
w ˝yciu bywa, wiele jest jeszcze do zro-
bienia.

Trzeba wi´c ˝yczyç kolejnych lat
przyjaêni.

- Brakuje nam w ˝yciu codziennym
wzajemnego zrozumienia, przyjaznego
podejÊcia do siebie, a jeÊli ono b´dzie,
to ∏atwiej b´dzie si´ ˝y∏o i dzia∏a∏o dla
dobra naszego miasta.



- Widzimy efekty naszej pracy. Nie mówimy, ˝e si´ nie da. Udaje si´. Zapa∏ jest i oby starczy∏ na ca∏à kadencj´
- mówi o pracach Miejskiej Rady Seniorów Wies∏aw Strzy˝ewski, przewodniczàcy tego gremium.
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Seniorzy z powo∏aniem

Krzysztof Lepczyƒski: Jak powsta∏a
ciechociƒska Rada Seniorów?

Wies∏aw Strzy˝ewski: - Inicjatorem i
propagatorem powo∏ania Rady Senio-
rów by∏o Êrodowisko senioralne, a jego
reprezentacjà by∏ Uniwersytet dla Ak-
tywnych. Ten projekt by∏ propagowany
jeszcze za poprzedniej kadencji, jak
tylko powsta∏a nowelizacja ustawy o
samorzàdzie terytorialnym.

To by∏o w 2013 roku.
- Tak, ju˝ wtedy uznaliÊmy, ˝e jest

taka potrzeba w Ciechocinku z uwagi
na specyfik´ miasta. Mamy nadrepre-
zentacj´ seniorów. Poprzednia Rada
Miejska nie zdà˝y∏a powo∏aç Rady Se-
niorów, ale dopilnowaliÊmy, by sta∏o
si´ to w tej kadencji. Na posiedzeniu
w styczniu rada zosta∏a powo∏ana, od-
by∏y si´ wybory.

W jaki sposób?
- Kandydaci byli wy∏aniani dwojako:

zg∏asza∏y ich organizacje i osoby fizy-
czne majàce poparcie grupy mieszkaƒ-
ców. I najwi´cej, bo a˝ pi´ciu radnych,
pochodzi z tego indywidualnego nabo-
ru. Cztery osoby zg∏osi∏ Uniwersytet
dla Aktywnych, trzy ko∏o emerytów
Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego, dwie
Fundacja Nasza Ostoja, a jedna jest
przedstawicielem zwiàzku kombatan-
tów. Taka jest struktura organizacyjna.
Nie partyjna, partii u nas nie ma.

Na posiedzeniu inauguracyjnym by∏
burmistrz, przedstawiciele Rady Miejs-
kiej, wtedy te˝ zosta∏em wy∏oniony
przewodniczàcym. Teraz w∏aÊnie za-

koƒczy∏a si´ szósta sesja, wi´c dzia∏amy
doÊç aktywnie.

Aktywnie, a czasem obrady sà
wr´cz burzliwe.

- To wynika z dobrej woli, a niekiedy
i niepe∏nej znajomoÊci statutu, a kon-
kretnie naszych kompetencji i mo˝li-
woÊci. My nie mo˝emy wiele, mo˝emy
prosiç, wnioskowaç, proponowaç,
opiniowaç. Taka jest nasza rola, a nie
tworzenia czy wykonywania.

Nie macie poczucia sprawczoÊci?
- Czujemy misj´, powo∏anie, co nie-

kiedy przekracza nasze mo˝liwoÊci.
Wtedy trzeba mo˝e nie kub∏a, ale szkla-
neczki zimnej wody, ̋ eby ostudziç nieco
emocje. Mówi´: „przepraszam, my nie
mo˝emy, to wykracza poza nasze kom-
petencje”. Ale dzieje si´ to coraz
rzadziej.

Wspomnia∏ pan o potrzebie po-
wstania Rady Seniorów. Demografia
sprawia, ˝e osoby starsze powinny
byç ju˝ mocno reprezentowane w
demokratycznych cia∏ach.

- Rada Miejska jest reprezentantem
wszystkich mieszkaƒców, równie˝ se-
niorów. Ale majàc na uwadze ca∏oÊç
miasta, niektóre tematy mogà umykaç.
Lepiej jest, gdy b´dziemy zabieraç g∏os
sami, we w∏asnym interesie. Mo˝e nie
tak donoÊny i twórczy jak Rada Miejska,
ale zawsze.

Wiem, ˝e jest pomys∏ stworzenia ra-
dy m∏odzie˝owej. Nie wiem, na jakim
to jest etapie, czy sà osoby lobbujàce,
ale nie mam nic przeciwko temu po-

mys∏owi. Im wi´cej takich cia∏, tym le-
piej, jeÊli tylko w∏adze b´dà chcia∏y braç
ich g∏os pod uwag´.

A chcà?
- Chcà. Jestem zbudowany spotka-

niem z czo∏owymi reprezentantami
Rady Miejskiej. Majà bardzo ˝yczliwe,
przyjazne podejÊcie do naszych proble-
mów, zach´cajà do aktywnoÊci. Sami
przyznali, ˝e wszystkiego nie ogarnà,
a my mo˝emy wskazywaç na pewne
problemy. I nasze uchwa∏y majà taki
w∏aÊnie cel, majà pomóc.

I w jakich sprawach najwi´cej
pomagacie?

- Pierwsza rzecz to sprawy opieki
zdrowotnej. Koperty ˝ycia, karetka
pogotowia, defibrylatory. To tematy
najbardziej noÊne. Mniej mo˝e sprawy
infrastruktury, komunalne. One mo˝e
w mniejszym stopniu dotyczà seniorów,
ale by∏o sporo uchwa∏ dotyczàcych
przejÊç, pochylni, utrudnieƒ komuni-
kacyjnych w mieÊcie.

Drugi blok tematów to dzieƒ seniora.
Zauwa˝y∏ pan eufori´ zwiàzanà z tym
projektem. Na poprzedniej sesji powie-
dzia∏em: „mam sen, ˝ebyÊmy coÊ ta-
kiego zorganizowali”. Chodzi∏o mi to
po g∏owie od dawna. Czytajàc pras´
lokalnà widzia∏em, ̋ e w wielu miejscach
sà takie imprezy organizowane. MyÊla-
∏em: przecie˝ nie jesteÊmy gorsi! A to
mo˝e byç impreza, która na sta∏e wpi-
sze si´ w kalendarz imprez. Widaç za-
anga˝owanie dziewczyn, uruchamiajà
kontakty, szukajà partnerów. MyÊl´, ˝e
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Zdaniem psychologa

Zdrowy rozsàdek
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to wypali.
Ma pan poczucie, ˝e odnieÊliÊcie

pierwsze sukcesy?
- Niewàtpliwym sukcesem sà koperty

˝ycia. Uda∏o nam si´ to zrobiç bez
udzia∏u miasta. Zakup defibrylatorów
te˝ mo˝emy nazwaç sukcesem. Liczymy
te˝ na dzieƒ seniora, on b´dzie
prze∏omowy.

Podczas sesji goÊcie skar˝yli si´, ˝e
w Ciechocinku stawiamy na kuracju-
szy, a zapominamy o mieszkaƒcach.

- Taki jest obraz. Nie przebiliÊmy si´
do umys∏ów i serc wszystkich seniorów.
Zabrak∏o nam medialnego wsparcia,
mo˝e nie potrafiliÊmy tego zrobiç.
Aczkolwiek Êrodowiska sàsiedzkie czy
rodzinne seniorów to te˝ niema∏e grupy
ciechocinian i wiele z nich wie, ˝e dzia-
∏amy. Seniorzy w Ciechocinku sà bardzo
zró˝nicowani. Du˝o jest zamo˝nych
przyjezdnych, kupili sobie domki czy
apartamenty i pi´knie sobie ˝yjà. Sporo
jest osób, które mieszkajà tu od kilku
lat i dzia∏ajà majàc zaplecze finansowe.

W skali kraju emeryci nie sà najbar-

dziej zagro˝onà ubóstwem grupà.
- W Ciechocinku te˝ nie. Jednak gru-

pa seniorów korzystajàca z opieki spo-
∏ecznej jest równie liczna. Wiele osób
nawet jeÊli ma pieniàdze, cz´sto po-
maga dzieciom, wnukom i ich aktyw-
noÊç jest z koniecznoÊci ograniczona.
Mam na myÊli wycieczki, spotkania,
zabawy. Organizujà to seniorzy na
uniwersytecie, ale wielu ludzi na to nie
staç. I dla nich te˝ musimy mieç ofert´.
Taki dzieƒ seniora b´dzie dla wszystkich,
to impreza bezp∏atna. Koperty ˝ycia
te˝ sà dla wszystkich, tak˝e dla naj-
biedniejszych, a mo˝e przede wszyst-
kim. Osoby samotne wi´kszoÊç czasu
zajmujà sprawy bytowe, rachunki,
zakupy, a nie czym si´ zajmuje rada
seniorów.

Uczestniczy∏ pan w ogólnopolskiej
konferencji senioralnej. Jak ciecho-
ciƒska rada si´ odnajduje w kontekÊ-
cie ca∏ego kraju?

- Trudno porównywaç rad´ w Cie-
chocinku z radà w Bydgoszczy czy Toru-
niu. Istniejà rady seniorów w mniejszych

miejscowoÊciach, ale nie nawiàzaliÊmy
jeszcze bezpoÊrednich kontaktów, cie-
chociƒskie tematy absorbujà nas ca∏ko-
wicie. OczywiÊcie warto podjàç wspó∏-
prac´ z seniorami w oÊrodkach w re-
gionie, tam gdzie rady mierzà si´ z po-
dobnymi do naszych wyzwaniami.

Podczas konferencji takich jak ta w
Warszawie bardzo wa˝ne sà spotkania
w kuluarach. Wtedy jest okazja do roz-
mowy, tak˝e z decydentami, którzy
cz´sto jednak niewiele majà do powie-
dzenia i ograniczajà si´ do ogólników.
Ale konkrety s∏yszymy od kolegów z
innych miast: jak dzia∏ajà, skàd biorà
pieniàdze. To bardzo cenna wymiana
doÊwiadczeƒ i do takiej wspó∏pracy
b´dziemy zmierzaç.

Takie kontakty sà wa˝ne równie˝
dlatego, ˝e sami nie mamy wzorców
dzia∏ania. Podpatrujemy Rad´ Miejskà,
zawiàzaliÊmy trzy komisje. Ale najwa˝-
niejsze jest to, ˝e widzimy efekty naszej
pracy. Nie mówimy, ̋ e si´ nie da. Udaje
si´. Zapa∏ jest i oby starczy∏ na ca∏à
kadencj´. Ja sam jestem dobrej myÊli.

Oddramatyzowaç 
˝ycie, z∏agodziç co-
dzienne stresy, zwol-
niç tempo i przywró-
ciç w∏aÊciwà hierar-
chi´ sprawom wa˝-
nym i niewa˝nym, 
myÊleç pozytywnie
- któ˝ z nas tego nie
potrzebuje. Ile˝ z∏ych
myÊli rodzi si´ w co-

dziennych sporach, ile uraz i gniewu, a kto
wie, mo˝e i wrzodów ˝o∏àdka czy bólów
krzy˝a. Ka˝dy z nas zna przyk∏ady wlokà-
cych si´ w nieskoƒczonoÊç dàsów, a powo-
dem jest ró˝nica zdaƒ.

Weêmy przyk∏ad niew∏aÊciwej hierarchii
wartoÊci w codziennym ˝yciu. Pewnego
ranka za póêno zadzwoni∏ êle nastawiony
budzik. Ca∏y dzieƒ mo˝e byç nieudany.
On wyskakuje z poÊcieli przera˝ony, ˝e
spóêni si´ do pracy, ona z∏oÊci si´ na niego,
˝e êle nastawi∏ budzik. Oboje szarpià dzie-
ciaki, wrzeszczàc, ˝e lenie, Êpiochy i nie
spieszy si´ im do szko∏y. OczywiÊcie wysy-
pujà si´ p∏atki, kipi mleko, a chleb spada
na ziemi´ mas∏em do do∏u. On nie mo˝e
znaleêç czystej koszuli, ona rajstop bez
oczka, a dzieci skarpetek. Wszyscy myÊlà:
koniec Êwiata. Ale to nie wszystko, bo jesz-
cze za chwil´ nie ruszy samochód.

„Stop!” - powiada Richard Carlson (autor

bestsellera „Don’t Sweat the Small Staff”,
t∏um. „Nie zadr´czaj si´ drobiazgam”). I
to nie w momencie, kiedy ju˝ wszyscy
wÊciekli siedzà w samochodzie. „Stop” o
wiele wczeÊniej. Nie zadzwoni∏ w por´
budzik? Tak. No to troch´ spóênimy si´
do pracy czy szko∏y, zdarza si´. Mo˝na
zadzwoniç i uprzedziç o spóênieniu. On
mo˝e iÊç w swetrze, a ona w spodniach,
które le˝à pod r´kà. Kto zauwa˝y skarpetki
nie do pary?

Kiedy w filmie nie uda si´ scena, to si´
jà powtarza. A gdyby tak, kiedy êle zaczà∏
si´ dzieƒ, pozwoliç sobie na dwie minuty
wróciç do ∏ó˝ka i zaczàç go od nowa - ju˝
budzik czy mleko nie majà znaczenia. W
duszy b∏ogi spokój, w sercu harmonia, w
umyÊle jasnoÊç. Wysz∏o nie tak, jak chcemy,
wi´c stop, klaps i zaczynamy od nowa.

To oczywiÊcie nie zawsze jest wykonal-
ne, bo bywajà nadzwyczaj wa˝ne terminy,
umówione spotkania, odjazdy pociàgów
czy wylot samolotu. Ale mentalne „stop”
mo˝liwe jest prawie w ka˝dej sytuacji. Za-
trzymaj si´, pomyÊl przez chwil´, jakie zna-
czenie naprawd´ ma dany fakt, choçby i
przykry, choçby w skutkach niezbyt ko-
rzystny. PomyÊl, bez paniki. Komu si´ uda
pomyÊleç realistycznie, stwierdza ˝e myÊ-
lenie o frustrujàcych niedogodnoÊciach w
kategoriach „koniec Êwiata” jest zdecydo-
wanie przesadzone.

W ksià˝ce Carlsona chodzi o uruchomie-
nie zdrowego rozsàdku na przekór wzbu-
rzonym nerwom. Jedna z lekcji mówi: „gdy
ci´ coÊ zdenerwuje, pomyÊl, jakie znaczenie
b´dzie mia∏a ta sprawa za rok?” Wi´kszoÊç
codziennych sporów, spóênieƒ do pracy
czy szko∏y, roz∏adowanych akumulatorów
w naszych samochodach, po pewnym cza-
sie nie znaczà wi´cej ni˝ zesz∏oroczny Ênieg.

Inna lekcja mówi: „pozwól innym mieç
swoje zdanie” - jak wiele osób przestaje ze
sobà rozmawiaç, pracowaç z powodu ró˝-
nicy zdaƒ w ma∏o istotnych kwestiach. Ko-
lejnà lekcjà jest „dokàd zmierzasz, tam si´
znajdziesz” - kierunek zale˝y od nas. Mo˝-
na go sobie obraç wedle ˝yczenia. Nasze
myÊli sà niczym magnesy przyciàgajàce to,
o czym myÊlimy. JeÊli przyk∏adowo wie-
rzymy, ˝e otaczajàcy nas Êwiat jest z∏y, to
nasze myÊli b´dà niespokojne, a rzeczywis-
toÊç wyda nam si´ szara, nieciekawa i nie-
bezpieczna. Wciàgniemy w swoje ˝ycie ok-
ropnych ludzi i sytuacje, a te z kolei po-
twierdzà nasz obraz Êwiata.

Koncentrujàc si´ na pora˝ce tworzymy
w umyÊle tak silny obraz pora˝ki, ˝e staje
si´ ona faktem. JeÊli natomiast za∏o˝ymy
jasny filtr, zauwa˝ymy dobro, ˝yczliwoÊç
i pi´kno. Mo˝na kierowaç si´ dà˝eniem do
osiàgni´cia spokojnego i pogodnego na-
stroju, a wtedy wylane mleko nie zirytuje
nas tak bardzo - b´dzie to tylko minimalna
niedogodnoÊç. Koncentrujàc si´ na pozy-
tywnej wizji b´dziemy jà realizowaç. Nie
marnujmy czasu na to, by irytowaç si´ dro-
biazgami, frustrowaç si´ b∏ahostkami. Do-
stawanie sza∏u, s∏yszàc czyjeÊ odmienne
zdanie, cz´sto naprawd´ nie ma sensu.

                   Monika Kofel-Dudziak,
                       tel. 783 133 336



Najwi´ksze t´˝nie Êwiata, gród Kopernika i muzyka Chopina: pod tà
wspólnà kujawskà markà prezentowa∏y si´ na poczàtku listopada Cie-
chocinek, Toruƒ i Szafarnia przedstawicielom czo∏owych chiƒskich me-
diów.
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Harcerze
na grobach

W ostatnià sobot´ paêdziernika harcerze
i zuchy z 8. Ciechociƒskiej Dru˝yny Har-
cerzy porzàdkowali mogi∏y ˝o∏nierskie na
cmentarzu parafialnym. Jak przypomina
pwd. Dawid Grabowski, dru˝ynowy 8.
CDH, akcja prowadzona jest cyklicznie od
kilku lat. - Chcemy, aby ch∏opcy pami´tali,
˝e to bohaterowie, którzy oddali ˝ycie za
ojczyzn´. Aby wiedzieli, ˝e tym ludziom
nale˝y si´ pami´ç i szacunek - t∏umaczy
ide´ akcji Grabowski.

Ciechocinek 1 i 2 listopada goÊci∏
delegacj´ prezesów chiƒskich mediów.
Do Ciechocinka przybyli Zhengzhong
Wang z agencji Xinhua, Yuanjie Tang
z dziennika rolniczego Farmers’ Daily,
Hua Chen, prezes syczuaƒskiego radia
i telewizji, Wei Liu, prezes grupy pra-
sowej Ningxia Daily, Yang Zhang, sze-
fowa stowarzyszenia dziennikarzy chiƒ-
skich oraz Li Tang z chiƒskiego radia
mi´dzynarodowego.

Marcin Zajàczkowski, przewodniczà-
cy Rady Miejskiej i prezes Przedsi´bior-
stwa Uzdrowisko Ciechocinek, wyt∏u-
maczy∏ jak dzia∏a ciechociƒska warzel-
nia, obchodzàca w przysz∏ym roku 185-
lecie. Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz
miasta, pokaza∏ Chiƒczykom coÊ, cze-
go u siebie „jeszcze” nie posiadajà:
t´˝nie solankowe.

Krzysztof Jarosz, prezes Komisji Zdro-
jowej, która wspó∏organizowa∏a wizy-
t´ w Ciechocinku, przyjà∏ deklaracj´
dalszej wspó∏pracy pomi´dzy lokalny-
mi sanatoriami a przedstawicielami
mediów. Dalekowschodnie media majà

promowaç uzdrowisko Ciechocinek ja-
ko wiodàcà polskà mark´ w kategorii
turystyki leczniczej.

Po pobycie w Ciechocinku goÊcie
zwiedzili Toruƒ, spotkali si´ z prezydent-
em miasta Micha∏em Zaleskim i lokal-
nymi mediami, a w drodze do War-
szawy skorzystali z zaproszenia OÊrodka
Chopinowskiego w Szafarni, gdzie
wys∏uchali koncertu chopinowskiego.

Wizyta wysokiej rangi przedstawicieli
mediów chiƒskich w Polsce jest konty-
nuacjà podpisania w czerwcu oÊwiad-
czenia o ustanowieniu strategicznego
partnerstwa przez prezydenta Andrzeja
Dud´ i Xi Jinpinga, przewodniczàcego
Chiƒskiej Republiku Ludowej.

GoÊcie przyjechali do Ciechocinka
na zaproszenie Stowarzyszenia Polskich
Mediów, które w tym roku obj´∏o pa-
tronatem obchody jubileuszowe 180-
lecia Uzdrowiska, m.in. organizujàc w
Ciechocinku XII Kongres Polskich Me-
diów.

Teresa Kudyba

Chiƒskie media
pod t´˝niami

Rada po˝ytku
publicznego
Trwajà prace nad Programem wspó∏pra-

cy gminy Ciechocinek z organizacjami
pozarzàdowymi. To ramowy dokument
okreÊlajàcy zasady wspó∏pracy w∏adz z
organizacjami po˝ytku publicznego, a w
szczególnoÊci sposób organizowania kon-
kursów na realizacj´ zadaƒ publicznych,
czyli m.in. organizacji imprez sportowych
i kulturalnych, ochrony przyrody czy in-
tegracji osób niepe∏nosprawnych. Na re-
alizacj´ zadaƒ publicznych w 2018 roku
w projekcie przeznaczonych jest 150 tys.
z∏. Program zostanie przyj´ty przez Rad´
Miejskà pod koniec listopada. Na ∏amach
„Zdroju” b´dziemy informowaç o dzia∏a-
niach wokó∏ programu i mo˝liwoÊciach
stojàcych przed organizacjami pozarzà-
dowymi w naszym mieÊcie.
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W paêdziernikowym numerze w artyku-
le „Wypijemy wod´ z Torunia” omy∏kowo
napisaliÊmy, ˝e uj´cie w Siarzewie obs∏ugi-
wane jest przez GPU Algawa. Tymczasem
siarzewskie uj´cie znajduje si´ pod opiekà
MPWiK w Ciechocinku, a Algawa operuje
uj´ciem w S∏u˝ewie. Za pomy∏k´ PT Czy-
telników przepraszamy.
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W 180. rocznic´ uzdrowiska Ciechocinek wzbogaci∏ si´ o wa˝nà publikacj´.
W cyklu Zeszytów Naukowo-Historycznych Towarzystwa Przyjació∏
Ciechocinka ukaza∏ si´ czwarty ju˝ zeszyt, zatytu∏owany „Ciechocinek
i jego znaczenie we wspó∏czesnym lecznictwie uzdrowiskowo-
rehabilitacyjnym” pod, redakcjà Szymona Kubiaka. Sà to materia∏y
ogólnopolskiej konferencji, która odby∏a si´ w czerwcu w naszym mieÊcie,
a zorganizowanej przy wspó∏udziale Urz´du Miasta, Towarzystwa
Przyjació∏ Ciechocinka, Kujawskiej Szko∏y Wy˝szej we W∏oc∏awku i
Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku.

Stopieƒ wodny
w Siarzewie

OG¸OSZENIE

Nowi
Rycerze Kolumba

O znaczeniu Ciechocinka
w medycynie uzdrowiskowej

We wprowadzeniu p∏k w st. sp. dr
hab. n. med. Szymon Kubiak i mgr
Marian Gawinecki napisali: „Po 180
latach pracy wielu pokoleƒ znakomitych
twórców tego uzdrowiska, jest Êwietna
okazja, by przybli˝yç czytelnikowi w
sposób syntetyczny jego wielkoÊç i zna-
czenie w procesach leczniczo-rehabili-
tacyjnych. Uzdrowisko Ciechocinek jako
„per∏a uzdrowisk polskich” znajduje
poczesne miejsce wÊród polskich uz-
drowisk i mo˝emy z powodzeniem i
dumà Êwi´towaç historycznà rocznic´
pracy twórców tego uzdrowiska.”

Publikacj´ otwiera referat burmistrza
Leszka Dzier˝ewicza poÊwi´cony po-
st´powi w zakresie infrastruktury Cie-
chocinka w ostatnim dziesi´cioleciu.
Tekst wzbogacajà liczne fotografie
potwierdzajàce metamorfoz´, jakà
przesz∏o uzdrowisko. Zeszyt  zosta∏
podzielony na dwie cz´Êci. W pierwszej,
o charakterze historyczno-logistycznej,
znalaz∏y si´ teksty poÊwi´cone roli i
znaczeniu medycyny uzdrowiskowej,
znaczeniu badaƒ naukowych w lecz-
nictwu uzdrowiskowym, zas∏ugom
prof. Jana Szmur∏y dla Ciechocinka,
metodom hydro-balneologicznym,
ambulatoryjnemu lecznictwu uzdro-
wiskowemu i jego znaczeniu w syste-
mowym rozwiàzywaniu problemu re-
habilitacji i profilaktyki zdrowotnej,
ciechociƒskiej architekturze urzàdzeƒ
lecznictwa uzdrowiskowego, urbanis-
tyce i architekturze Ciechocinka, Towa-
rzystwu Przyjació∏ Ciechocinka i jego
wp∏ywie na rozwój uzdrowiska. Druga
cz´Êç rehabilitacyjno-kliniczna zawiera
20 referatów obejmujàcych problema-
tyk´ lecznictwa i rehabilitacji w warun-
kach uzdrowiskowych. G∏os zabrali
nie tylko lekarze, lecz tak˝e psycholodzy
i rehabilitanci.

Jest to cenna publikacja nie tylko dla

Do 15 grudnia mo˝na sk∏adaç podpisy
pod listà poparcia budowy stopnia wod-
nego w Siarzewie. Formularz dost´pny jest
m.in. w siedzibie Biura Promocji przy ul.
Zdrojowej 2b czy w Urz´dzie Miejskim
przy ul. Kopernika 19. Akcj´ prowadzi
Zwiàzek Gmin Ziemi Kujawskiej.

Burmistrz Ciechocinka dzia∏ajàc w oparciu o
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoÊciami (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1774 ze zm.), informuje, ̋ e na tablicy og∏oszeƒ
w siedzibie Urz´du Miejskiego w Ciechocinku
przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej
www.ciechocinek.bipst.pl zamieszczono wykazy
nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy
Ciechocinek przeznaczonych do zbycia.
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Pose∏ Jan Krzysztof Ardanowski i ks.
Piotr Ochotny zostali nowymi Rycerzami
Kolumba. UroczystoÊç przyj´cia nowych
cz∏onków odby∏a si´ 29 paêdziernika.

Inicjacji kandydatów na pierwszy stopieƒ
dokona∏ zespó∏ do spraw przyj´ç: Bartosz
Ró˝aƒski, Marek Strzelczak, Jerzy St´pniak,
Stefan Miedziak, Wojciech Krzysztof Jan-
kowski i Zdzis∏aw Jakubowski.

Na zakoƒczenie uroczystoÊci zosta∏a od-
prawiona msza Êw. koncelebrowana przez
ks. pra∏ata Grzegorza Karolaka, kapelana
ciechociƒskiej rady, oraz kanonika Jana
Robela, kapelana Rycerzy Kolumba z Toru-
nia. Wszystkim rycerzom przekaza∏ gratu-
lacje Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w
Polsce Andrzej Anasiak.

W Ciechociƒskiej Radzie Rycerzy Kolum-
ba im. Êw. Jana Paw∏a II jest dziÊ 85 rycerzy.

    Piotr Jagucki,
     Wojciech Krzysztof Jankowski

lekarzy, ale i pacjentów oraz osób zaj-
mujàcych si´ historià uzdrowisk, me-
dycyny oraz Ciechocinka. W pewien
sposób nawiàzuje do tradycji, bowiem
przed II wojnà Êwiatowà odbywa∏y si´
w naszym mieÊcie Wakacyjne Kursy Le-
karskie, odgrywajàce wa˝nà rol´ nau-
kowo-szkoleniowà w zakresie lecznic-
twa uzdrowiskowego lekarzy, a których
plonem by∏o dziesi´ç ksià˝ek.

Aldona Nocna

Z ˚YCIA MIASTA



W tym roku mija pi´ç lat od powstania Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku. Powo∏anie do ˝ycia uni-
wersytetu wymarzy∏o si´ Gra˝ynie Ochociƒskiej, która do rozmów, dyskusji i przemyÊleƒ zaprosi∏a Danut´ Mie-
dziak, Krystyn´ Chob´, Jerzego Sobierajskiego, W∏odzimierza S∏odowicza, Klar´ Drobniewskà, Janin´ Gierszewskà.
Póêniej do tej grupy do∏àczy∏ profesor Zygmunt Wiatrowski.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 14

Z ˚YCIA MIASTA

RadoÊç jesieni, czyli z historii
Uniwersytetu dla Aktywnych

Pierwsze spotkania grupy inicjatywnej
odbywa∏y si´ w goÊcinnych progach
sanatorium Zwiàzku Nauczycielstwa
Polskiego. W lipcu 2011 roku informa-
cja o tworzeniu uniwersytetu „posz∏a
w miasto”. Na pó∏pi´tro w starej sie-
dzibie Miejskiego Centrum Kultury,
które nas przygarn´∏o pod swój dach,
„wali∏y” t∏umy ludzi, by zadaç pytanie,
czegoÊ dowiedzieç si´ o uniwersytecie,
wype∏niç  deklaracje.

My, grupa inicjatywna, ju˝ na samym
poczàtku nazwaliÊmy organizowanà
przez siebie uczelni´ „Uniwersytetem
dla Aktywnych”, uwa˝aliÊmy bowiem
wtedy i uwa˝amy do dziÊ, ˝e nazwa
„trzeci wiek” po prostu si´ prze˝y∏a.
By∏a adekwatna w czasach, kiedy Halina
Szwarc (1975 r.) zak∏ada∏a pierwszy
tego typu uniwersytet w Polsce. Obec-
nie d∏ugoÊç ˝ycia ludzi wyd∏u˝y∏a si´,

ich aktywnoÊç zawodowa i spo∏eczna
tak˝e trwa d∏u˝ej, wobec tego nale˝a-
∏oby mówiç ju˝ o „czwartym”, a nawet
„piàtym wieku”.

MieliÊmy zatem pomys∏ na uniwer-
sytet, jego nazw´, mieliÊmy ludzi, ale
trzeba by∏o znaleêç najlepszà form´,
w jakiej powinniÊmy dzia∏aç. W sukurs
przyszed∏ nam profesor Wiatrowski
informujàc nas, ˝e przy Wy˝szej Szkole
Humanistyczno–Ekonomicznej we
W∏oc∏awku (obecnie Kujawska Szko∏a
Wy˝sza) od niedawna dzia∏a Kujaws-
ko–Dobrzyƒski Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Po spotkaniu z profesorem nad-
zwyczajnym dr. hab. Stanis∏awem Ku-
nikowskim, rektorem WSHE, podj´liÊ-
my decyzj´ o wstàpieniu w struktury
KDUTW, ale pod swojà nazwà: Uni-
wersytet dla Aktywnych. 27 wrzeÊnia
2011 r. senat WSHE we W∏oc∏awku

przypiecz´towa∏ stosownà uchwa∏à
przyj´cie naszej uczelni do struktur
KDUTW.

W listopadzie w sali konferencyjnej
sanatorium ZNP odby∏o si´ I Walne
Zebranie S∏uchaczy UdA. Dla przyby∏ych
t∏umnie s∏uchaczy zabrak∏o miejsca w
sali i cz´Êç osób siedzia∏a na korytarzu.
Podczas obrad wybrane zosta∏y organy
uniwersytetu: Zarzàd i Rada Programo-
wa. W jawnym g∏osowaniu do Zarzàdu
UdA wybrani zostali Gra˝yna Ochociƒ-
ska, której powierzono funkcj´ prezesa,
Barbara Bylicka, Krystyna Choba, Danu-
ta Miedziak, Gra˝yna Miko∏ajczyk, Ja-
dwiga Pietrusa jako cz∏onkinie. Do Rady
Programowej weszli Klara Drobniewska,
Jerzy Sobierajski i prof. Zygmunt Wia-
trowski, któremu powierzono przewod-
niczenie tej radzie.

Powsta∏y sekcje: komputerowa, pla-

„W kujawskiej ziemi wielkie serce bije
aktywnych ludzi, co przez ˝ycia mile
d∏ugà drog´ przeszli, lecz w ˝ycia jesieni
dojrza∏e owoce zrywajà... serce ich si´ mieni
kolorami t´czy z∏ocistej, która w sadzie wschodzi
po deptaku si´ przechadza, w WiÊle pluska si´ i brodzi”.

                       (Tomek Wojewoda)
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styczna, literacka, bryd˝owa, nordic
walking, rowerowa, p∏ywacka, gimna-
styki na sali, gimnastyki w basenie, le-
ktoraty j´zyka angielskiego, niemieckie-
go, francuskiego, hiszpaƒskiego, a tak˝e
wolontariat. Co dwa tygodnie odbywa∏y
si´ i odbywajà do dziÊ wyk∏ady o ró˝-
norodnej tematyce. W pierwszym se-
mestrze do zaj´ç przystàpi∏o 169 s∏u-
chaczy. DziÊ na naszà uczelni´ zapisa-
nych jest 214 studentów. Siedzibà uni-
wersytetu zosta∏ pokój nr 8 w nowo
oddanym do u˝ytku Miejskim Centrum
Kultury, a by∏o to mo˝liwe dzi´ki ˝ycz-
liwoÊci burmistrza Ciechocinka Leszka
Dzier˝ewicza i dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury Barbary Kawczyƒskiej.

Jako cz∏onkowie KDUTW pracowaliÊ-
my do czerwca 2014 roku, kiedy to na
Walnym Zebraniu S∏uchaczy przekszta∏-
ciliÊmy si´ w Stowarzyszenie Uniwer-
sytet dla Aktywnych w Ciechocinku.
OpuÊciliÊmy struktury KDUTW we W∏o-
c∏awku, ale nie zerwaliÊmy wi´zi z
WSHE, dziÊ Kujawskà Szko∏à Wy˝szà
we W∏oc∏awku, podpisujàc z nià umo-
w´ patronackà. Uczestnicy Walnego
Zebrania S∏uchaczy wybrali nowy zarzàd
w sk∏adzie: Gra˝yna Ochociƒska - prezes
i cz∏onkowie: Anna Bia∏owàs - Malino-
wska, Barbara Bylicka, Ireneusz Choiƒ-
ski, Bogus∏awa Janczak - Hausner i Jad-
wiga Pietrusa. W sk∏ad Rady Progra-
mowej weszli: Klara Drobniewska, Jerzy
Sobierajski i prof. Irena Ponikowska,
która zosta∏a przewodniczàcà tej rady.

W 2015 roku z Zarzàdu odeszli Anna
Bia∏owàs-Malinowska i Ireneusz Choiƒ-
ski. Zastàpili ich Barbara Ogrodowska
i Wies∏aw Strzy˝ewski. W ciàgu pi´ciu
lat dzia∏alnoÊci powstawa∏y nowe sek-
cje: petanki (gry w bule), ekozdrowia,
turystyczna, kabaretowa o nazwie Z∏ota
Maska, hula-hop oraz szachowa i gry

w scrable, które do∏àczy∏y do sekcji
bryd˝owej, tworzàc wspólnie sekcj´
gier umys∏owych, zaÊ sekcja literacka
przekszta∏ci∏a si´ w Salonik Literacki,
ÊciÊle wspó∏pracujàcy z Miejskà Biblio-
tekà Publicznà.W minionych pi´ciu
latach organizowaliÊmy liczne kiermasze
i akcje charytatywne, zbiórki ksià˝ek,
okularów, spotkania ze znanymi ludêmi,
spotkania integracyjne, wyjazdy do
teatrów i oper, wycieczki krajowe i za-
graniczne, warsztaty, konkursy, szkole-
nia i jeszcze wiele, wiele ró˝nych i
ciekawych form dzia∏ania.

Ciechocinek to specyficzne miasto.
Tu przeprowadzi∏o si´ na „jesieƒ ˝ycia”
wielu ludzi. PoetyckoÊç (jak w wierszu
Tomka Wojewody) naszej pracy prze-
jawia si´ w zawartych znajomoÊciach
i przyjaêniach, mi∏ym sp´dzaniu czasu.
Stàd wspólne biesiadowania, grillowa-
nia i ogniska, wycieczki do teatrów i
oper, zwiedzanie miejsc bliskich i dale-
kich. No, có˝… „Pi´ç lat min´∏o nam,
jak z bicza trzas∏” i oby tak dalej... Z
tej perspektywy mo˝na uznaç, i˝ ini-
cjatywa utworzenia uniwersytetu by∏a
bardzo potrzebna i, sàdzàc na podsta-
wie opinii naszych s∏uchaczy i sympa-
tyków, Uniwersytet dla Aktywnych na
trwale zaistnia∏ w ich ÊwiadomoÊci oraz
Êrodowisku lokalnym Ciechocinka.

    Gra˝yna Ochociƒska

KINO „ZDRÓJ”
W grudniu planujemy zagraç:

„Pitbul. Niebezpieczne kobiety”
sensacyjny, prod. Polska,

czas projekcji 2.15
2.12 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19

i 3.12 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Wilk w owczej skórze”
bajka w systemie 2D, animacja, familijny,

komedia, prod. Rosja, USA,
czas projekcji 1,33

3.12 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 4.12 (niedziela) godz.16.00 (kasa 15-16)

„Zaçma”
biograficzny, historyczny, prod. Polska,

czas projekcji 1.49
9.12 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 10.12 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Zakwakani”
bajka w systemie 2D, animacja,

przygodowy, prod. Rosja, Chiny, USA,
czas projekcji 1.21

10.12 (sobota) godz.16.00 (kasa 15-16)i
11.12 (niedziela) godz. 16.00

(kasa 15-16)

„Âwiat∏o mi´dzy oceanami”
dramat, prod. Nowa Zelandia, USA,

czas projekcji 2.10
12.12 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 (kasa

18-19) i 13.12 (wtorek) godz. 19.00
kasa 18-19)

„Excentrycy,
czyli po s∏onecznej stronie ulicy”

komedia, muzyczny, prod. Polska, 1.52
14.12 (Êroda) godz.19.00 (kasa 18-19) i
15.12 (czwartek) godz.19.00 (kasa 18-19)

„Lion. Droga do domu”
dramat, prod. Australia, USA, Wlk.

Brytania, 1.52
16.12 (piàtek) godz.19.00 (kasa 18-19) i
18.12 (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.



Od dziewi´ciu lat w Ciechocinku spotykajà si´ cukrzycy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków. Jaka
jest ich historia?
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W latach 50. ubieg∏ego wieku za-
cz´∏y powstawaç pierwsze kluby pa-
cjentów przy przychodniach i porad-
niach przeciwcukrzycowych. Grupy
osób dotkni´tych cukrzycà spotyka∏y
si´, aby w zespo∏ach lepiej poznawaç
jej uwarunkowania, zasady leczenia i
zapobiegania wielu groênym powik∏a-
niom. DziÊ stowarzyszenie zrzesza po-
nad 80 tys. cz∏onków zarejestrowanych
w oko∏o 400 ko∏ach terenowych.

Poczàtki ciechociƒskich cukrzyków

Inicjatorem takich spotkaƒ w Cie-
chocinku by∏a Stanis∏awa Wieczor-
kowska, prezes Zarzàdu Rejonowego
PSD we W∏oc∏awku i Antoni Ginko, a
wszystko to mia∏o miejsce 5 grudnia
2007 roku.

Na pierwsze spotkanie w Ciechocinku
przyby∏o 25 osób, a na prezesa wybra-
no Antoniego Ginko, wieloletniego pre-
zesa Ko∏a PSD w Piotrkowie Trybunals-
kim, (dziÊ ju˝ mieszkaƒca Ciechocinka).
Wiceprezesem zosta∏ p∏k Maciej Mak-
symowicz, na sekretarza Ko∏a powo∏ano
Miros∏awa Kwiatkowskiego, a na skarb-
niczk´ Krystyn´ Tomaszewskà (pe∏ni t´
funkcj´ do dziÊ).

Poczàtkowo Ko∏o przytuli∏ MOPS, a
nast´pnie Miejska Biblioteka Publiczna
w Ciechocinku. Prezes, ze swoim po-
czuciem humoru, doÊwiadczeniem i
si∏à przebicia by∏ ko∏em nap´dowym
zespo∏u. Za cel nadrz´dny przyjà∏ dzia-
∏anie na rzecz poprawy sytuacji prawnej,
ekonomicznej i zdrowotnej osób cho-
rych na cukrzyc´ i dzia∏anie na rzecz
promocji zdrowia, a tak˝e przeciwdzia-
∏anie uzale˝nieniom i wspieranie roz-
woju edukacji diabetologicznej wÊród
chorych, jak i ca∏ego spo∏eczeƒstwa.

Nowy prezes

W zwiàzku z nag∏à Êmiercià prezesa
Antoniego Ginko, w grudniu 2012 r.,
w wyniku g∏osowania obowiàzki prze-
jà∏ jego zast´pca, Miros∏aw Kwiatko-
wski. Sekretarzem zosta∏a natomiast
Danuta Stefaƒska. Obecnie Ko∏o liczy
34 cz∏onków. W wi´kszoÊci sà to osoby

S∏odkie spotkania,
czyli diabetycy w Ciechocinku
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z grupy 50 plus, cz´sto z niepe∏no-
sprawnoÊciami na skutek chorób to-
warzyszàcych cukrzycy.

Nowy prezes ostro ruszy∏ do pracy,
kontynuujàc dzia∏ania poprzednika, ale
tak˝e wnoszàc wiele ciekawych po-
mys∏ów. Nowa siedziba w bibliotece
miejskiej sprzyja organizowaniu akcji
profilaktycznych: badania s∏uchu, stopy
cukrzycowej czy wzroku. Du˝ym zain-
teresowaniem osób spoza Ko∏a,
mieszkaƒców i kuracjuszy, cieszy∏y si´
kursy udzielania pierwszej pomocy.

Obiecujàco uk∏ada si´ wspó∏praca
z panià Marzenà Pacholskà, specjali-
stkà piel´gniarstwa diabetologicznego
z Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Cie-
chocinek. Dzi´ki jej wyk∏adom popartym
licznymi prezentacjami i warsztatami,
uczymy si´ zdrowo od˝ywiaç, pozna-
jemy nowinki i ciekawostki dotyczàce
zapobiegania i leczenia cukrzycy.

Âmiech, muzyka, towarzystwo

Dzi´ki wsparciu finansowemu otrzy-
mywanemu z Urz´du Miasta zakupu-
jemy fachowà literatur´ medycznà
dotyczàcà samej cukrzycy, jak i chorób
towarzyszàcych, które to wydawnictwa
sà udost´pniane w bibliotece, a mogà
z nich korzystaç mieszkaƒcy oraz ku-
racjusze. Raz w roku Ko∏o organizuje
wyjazdy na Ogólnopolskie Targi DIA-
BETICA EXPO w Toruniu.

Spotkania w bibliotecznej Czytelni -
 Galerii sà dla uczestników odskocznià
od codziennej rutyny, s∏ychaç Êmiech,
niekiedy muzyk´. W mi∏ym towarzy-
stwie zapomina si´ o smutkach, mo˝na
uzyskaç wsparcie i pomoc. Do tradycji
nale˝y ju˝ urzàdzana wigilia Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia, gdzie uczestnicy
przynoszà w∏asnor´cznie przyrzàdzone
potrawy. S∏uchamy i Êpiewamy kol´dy,
a Miko∏aj krà˝y pod drzwiami.

W imieniu prezesa, Zarzàdu Ko∏a i
swoim zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych na nasze spotkania. My-
Êl´, ˝e poczujecie si´ u nas dobrze, przy
herbatce i zdrowych przekàskach sp´-
dzicie mile czas. Widzimy si´ zawsze
w pierwszy czwartek ka˝dego miesiàca
o godzinie 16. Termin spotkania wi-
gilijnego zostanie wkrótce podany na
plakatach.

   Mariola Ró˝aƒska,
Miros∏aw Kwiatkowski
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W jubileuszowym dla Ciechocinka roku przypominamy osoby z nim zwiàzane. WÊród wielu postaci na uwag´
zas∏ugujà architekci, którzy zaprojektowali najbardziej znane budowle w uzdrowisku.

Edward Cichocki, architekt

W Ciechocinku mo˝emy podziwiaç
liczne przyk∏ady architektury o szcze-
gólnych walorach i w ró˝nych stylach.
W panoramie uzdrowiska wyró˝niajà
si´ dwie budowle wyrastajàce w gór´
swoimi wie˝ami. Sà to Kursal w parku
Zdrojowym i koÊció∏, które zosta∏y za-
projektowane przez Edwarda Cichoc-
kiego.

W po∏owie XIX w. Ciechocinek sta∏
si´ bardzo modnym uzdrowiskiem, do
którego zacz´li przyje˝d˝aç kuracjusze
z odleg∏ych zakàtków imperium ro-
syjskiego. W takiej miejscowoÊci nie
mog∏o zabraknàç domu zdrojowego.
Kurhaus - wspó∏czeÊnie zak∏ad przy-
rodoleczniczy - by∏ to zwykle g∏ówny
obiekt w centrum ka˝dego uzdrowiska.
Uj´cia êróde∏ by∏y zazwyczaj obudo-
wywane halami spacerowymi i ∏àczone
z obiektami pe∏niàcymi funkcj´ salonu
zdrojowego. Kuracjusz móg∏ znaleêç
tu wypoczynek i rozrywk´, spotkaç
znajomych, nawiàzaç nowe znajo-
moÊci. Pierwsza ciechociƒska galeria
spacerowa postawiona w 1851 roku
sp∏on´∏a podczas po˝aru w czerwcu
1877 roku. Znamy jej widok jedynie z
litografii zamieszczonej w ksià˝ce Os-
kara Flatta oraz zachowanych planów
archiwalnych.

W latach 1880-81 w parku G∏ównym
(obecnie Zdrojowym) zosta∏ wzniesiony
nowy Kursal zaprojektowany przez Ed-
warda Cichockiego. Okaza∏y budynek
stanà∏ w pobli˝u poprzedniego, nieco
dalej od stawów. Drewniany obiekt
zosta∏ zaprojektowany w stylu szwaj-
carskim i ozdobiony bogato rzeêbio-
nymi detalami. Na wie˝y z misternà

ornamentykà umieszczono zegar war-
szawskiej firmy „Babczyƒski”. Nowy
obiekt sk∏ada∏ si´ z pijalni wód mine-
ralnych, d∏ugiej galerii spacerowej i sali
kuracyjnej - stàd wzi´∏a si´ funkcjo-
nujàca w uzdrowisku nazwa obiektu -
Kursal. Ta ostatnia s∏u˝y∏a przez d∏ugie
lata za dnia jako czytelnia zak∏adowa,
a wieczorem urzàdzano tu bale, kon-
certy (sta∏ tu do dyspozycji kuracjuszy
i artystów fortepian) i odczyty. Przy sali
mieÊci∏y si´ buduary dla paƒ. W latach
60. XX wieku Êrodkowa cz´Êç galerii
zosta∏a przekszta∏cona, bowiem pomi´-
dzy zewn´trzne s∏upy wstawiono prze-
szklone Êciany. W nowo powsta∏ym
pomieszczeniu funkcjonuje do dziÊ ka-
wiarnia Bristol, która otrzyma∏a nazw´
od sàsiedniej Cafe Bristol projektu A.
Nieniewskiego (obecnie restauracja
Pa∏acyk).

Z kolei koÊció∏ zosta∏ wybudowany
z ceg∏y w latach 1877-1884 w stylu
neogotyckim. Obecna Êwiàtynia wyglà-
da nieco inaczej, bowiem zosta∏a roz-
budowana w latach 80. XX wieku. Au-
torem nowej cz´Êci jest prof. Jan Tajch-
man. Warto dodaç, ˝e pierwotny pro-
jekt Edwarda Cichockiego by∏ nieco
inny - koÊció∏ mia∏ byç wi´kszy, ale jak
to bywa - zabrak∏o odpowiednich fun-
duszy.

Kim by∏ architekt obu obiektów?
Edward Cichocki urodzi∏ si´ w 1833 r.
w Warszawie. Ukoƒczy∏ Szko∏´ Sztuk

Pi´knych i zosta∏ aplikantem w Komisji
Rzàdowej Spraw Wewn´trznych i Du-
chownych. W 1854 r. zda∏ egzamin na
stopieƒ budowniczego klasy I. Prakty-
kowa∏ pod kierunkiem Henryka Marco-
niego przy budowie gmachu Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskiego w
Warszawie. Otrzyma∏ patent budowni-
czego klasy II. Zaprojektowa∏ budynki
dla wojska oraz hale targowe i rzeêni´.
Pog∏´bi∏ swoje umiej´tnoÊci, odbywa-
jàc podró˝ do Niemiec, Francji i Austrii,
m.in. z Adolfem Schimmelpfennigiem
- póêniejszym projektantem teatru w
Ciechocinku. Po powrocie zosta∏ bu-
downiczym klasy III i awansowa∏, w
1876 r. zosta∏ pomocnikiem in˝yniera
magistratu, a szeÊç lat póêniej - star-
szym budowniczym miasta Warszawy.
Projektowa∏ Êwiàtynie - oprócz ciecho-
ciƒskiej powsta∏y koÊcio∏y w wielu miejs-
cowoÊciach: w Rozniszewie, Radziwiu,
Gozdowie, a tak˝e dwa warszawskie
koÊcio∏y: Âw. Augustyna oraz Âw. Piotra
i Paw∏a na Koszykach oraz kaplica na
cmentarzu na Bródnie. Projektowa∏ te˝
domy.

Edward Cichocki nie tylko projekto-
wa∏, lecz tak˝e dzieli∏ si´ swojà wiedzà
i refleksjami, bowiem pisa∏ artyku∏y fa-
chowe. Swoje publikacje zamieszcza∏
w „Przeglàdzie Technicznym”. Szcze-
gólnie interesowa∏a go sprawa kàpieli
natryskowych dla poprawy higieny naj-
ubo˝szych. Zmar∏ w styczniu 1899 r.
Msza ˝a∏obna zosta∏a odprawiona w
koÊciele Âw. Piotra i Paw∏a w Warsza-
wie, który zaprojektowa∏. Spoczywa na
Cmentarzu Powàzkowskim.

            Aldona Nocna

LUDZIE ZDROJOWISKA



Uroczystym koncertem zakoƒczy∏ si´ jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej.
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Ojczyzna w wierszu i piosence
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W tej edycji konkursu wzi´∏o udzia∏
a˝ 63 uczniów z 12 szkó∏. - Konkurs
tak si´ rozrós∏, ˝e musieliÊmy wprowa-
dziç ograniczenia w przyjmowaniu
uczestników - mówi∏a Barbara Kaw-
czyƒska, dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury. Przypomnia∏a, ̋ e pomys∏odaw-
czynià konkursu by∏a El˝bieta Baryza,
ówczesna dyrektor Szko∏y Podstawowej
nr 1. - Poczàtki by∏y skromne. Eliminacje
odbywa∏y si´ w szkolnych klasach, prze-
rywa∏y je lekcyjne dzwonki - wspomi-
na∏a Kawczyƒska.

- Ten konkurs to nie tylko rozwijanie
talentów, ale i zach´cenie do wspólne-
go Êwi´towania Dnia Niepodleg∏oÊci -
mówi∏a Katarzyna Dzi´gelewska, dyrek-
tor Szko∏y Podstawowej nr 1. - Poprzez
konkurs recytatorski dbamy o to, by
j´zyk polski by∏ piel´gnowany - wyjaÊ-
nia∏a w rozmowie ze „Zdrojem” za-
siadajàca w jury Krystyna Wulert z Ku-
jawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy. Jak podkreÊlali cz∏on-
kowie jury, konkurs ma z jednej strony

przygotowywaç do ̋ ycia zawodowego,
gdzie umiej´tnoÊç sprawnego opero-
wania j´zykiem jest niezb´dna, a z dru-
giej byç pierwszym krokiem artystycznej
kariery. - Dzieci zaczynajà tutaj, a koƒ-
czà w szko∏ach teatralnych - podkreÊla∏a
Wulert.

A repertuar, choç krà˝àcy wokó∏ pa-
triotyzmu, by∏ zró˝nicowany. Od klasy-
ków, czyli Krzysztofa Kamila Baczyƒs-
kiego czy Mickiewicza po Grechut´ i
Pietrzaka. - „Ojczyzna” Grechuty po
prostu wpad∏a mi w ucho - mówi∏a
Wiktoria Kordubska ze Szko∏y Podsta-
wowej nr 1 w Aleksandrowie Kujaws-
kim, zwyci´˝czyni w kategorii piosenki.
- Jestem harcerkà, by∏am na warcie
przy grobach. KtoÊ recytowa∏ wiersz
Staffa, który bardzo mi si´ spodoba∏.
Stwierdzi∏am, ˝e spróbuj´ go wyrecyto-
waç podczas konkursu - wyjaÊnia Wik-
toria Golenia z Gimnazjum w Stawkach,
zdobywczyni I miejsca w kategorii ut-
woru literackiego.

Przes∏uchania konkursowe odbywa∏y

si´ 7 listopada, a konkurs laureatów w
sobot´ 12 listopada. W jury zasiedli
S∏awomir Ma∏ecki i Karolina Jasiƒska
zwiàzani z Miejskim Centrum Kultury
oraz Roman Fieberg i wspomniana
Krystyna Wulert z KPCK w Bydgoszczy.
- Jurorzy byli zgodni. Zwyci´zcy zostali
wy∏onieni prawie jednog∏oÊnie - mówi∏a
Jasiƒska.

A zwyci´zcy to niekiedy „weterani”
konkursu. Wiktoria Kordubska starto-
wa∏a w nim ju˝ czwarty raz i czwarty
raz z rz´du zaj´∏a pierwsze miejsce w
swojej kategorii. Przyznaje zresztà, ˝e
swojà przysz∏oÊç wià˝e z muzykà. - Na-
grywam demówki, myÊl´ nad p∏ytà -
przyznaje.

- Przesta∏am liczyç, który ju˝ raz tu
wyst´puj´ - Êmieje si´ Sara Lityƒska z
Gimnazjum w Racià˝ku, zwyci´˝czyni
w kategorii piosenki. - Mam nadziej´,
˝e powstanie kategoria dla licealistów
i jeszcze tu przyjad´ - dodaje.

   Krzysztof Lepczyƒski



Jacek Kawalec, znany dotàd g∏ównie jako aktor, zaprezentowa∏ w Cie-
chocinku znakomity warsztat wokalny w utworach najwybitniejszych
wokalistów wszech czasów: Stinga, Johna Lennona, Joe Cockera, Phila
Collinsa, Roberta Planta.
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Wyniki
X Powiatowego

Konkursu Piosenki
i Recytacji Poezji

Patriotycznej

Szko∏y podstawowe
Kategoria utwór literacki
II miejsce: Katarzyna Rosowska (Pu-

bliczna Szko∏a Podstawowa w Staw-
kach)

II miejsce: Kalina Zi´tek (Szko∏a Pod-
stawowa nr 1 w Ciechocinku)

III miejsce: Patrycja Tomaszewska
(Szko∏a Podstawowa nr 1 w Ciechocin-
ku)

III miejsce: Natalia Zaborowska
(Szko∏a Podstawowa nr 1 w Ciechocin-
ku)

(I miejsca nie przyznano)
Kategoria piosenka
klasy I-III
I miejsce: Antonina Paƒka (Szko∏a

Podstawowa nr 1 w Ciechocinku)
II miejsce: Martyna Domaƒska (Szko∏a

Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie
Kujawskim)

IIImiejsce: Jakub Dybowski (Zespó∏
Szkó∏ w Zbrachlinie)

klasy IV - VI
I miejsce: Wiktoria Kordubska (Szko∏a

Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie
Kujawskim)

II miejsce: Patrycja Bibro (Szko∏a Pod-
stawowa nr 1 w Ciechocinku)

wyró˝nienie: Anna Magnuszewska
(Szko∏a Podstawowa nr 1 w Aleksan-
drowie Kujawskim)

(II miejsca nie przyznano)
Gimnazja:
Kategoria utwór literacki
I miejsce Wiktoria Golenia (Gimna-

zjum w Zespole Szkó∏ w Stawkach)
II miejsce: Edgar Kmio∏ek (Gimnazjum

w Zespole Szkó∏ w Stawkach)
III miejsce: Nikola Tumiƒska (Gimna-

zjum w Zespole Szkó∏ w Stawkach)
wyró˝nienie: Julia Urbaƒska (Gimna-

zjum w Zespole Szkó∏ w Stawkach)
Kategoria piosenka
I miejsce: Sara Lityƒska (Publiczne

Gimnazjum w Racià˝ku)
III miejsce: Nandi Lewandowska (Nie-

publiczne Gimnazjum w Ciechocinku)
III miejsce:Dominika Sztuczka (Zespó∏

Szkó∏ w Zbrachlinie)
wyró˝nienie: Paulina Dzi´gielewska

(Zespó∏ Szkó∏ w Zbrachlinie)
(II miejsca nie przyznano)
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Muzyczne twarze
Jacka Kawalca

Koncert „Muzyczne twarze Jacka
Kawalca” odby∏ si´ 5 listopada w sali
widowiskowo-kinowej. ArtyÊcie towa-

rzyszyli na scenie Julia Chmielnik (wokal
i piano) i Krzysztof Kurzepa (gitara).

  red.



M∏odzi artyÊci z pracowni Miejskiego Centrum Kultury prowadzonej
przez S∏awomira Ma∏eckiego zaprezentowali 22 paêdziernika koncert
„Troch´ w s∏oƒcu, troch´ w deszczu”.
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KULTURA

PRIMARY
COLOURS

Do koƒca grudnia w galerii Miejskie-
go Centrum Kultury oglàdaç mo˝na
wystaw´ malarskà „Primary Colours 2”
Wszystkie dzie∏a powsta∏y przy u˝yciu
zaledwie trzech podstawowych kolorów:
˝ó∏tego, czerwonego i niebieskiego.

Na wystaw´ sk∏ada si´ 30 prac w for-
macie 20x20 cm stworzonych przez twór-
ców z ca∏ej Polski, w tym przez Barbar´
Kawczyƒskà, dyrektor MCK. Kuratorem
wystawy jest prof. Pawe∏ Lewandowski-
Palle.

     red.

Wydarzenie to element cyklu kon-
certów, kóre co kwarta∏ odbywajà si´
w sali widowiskowo-kinowej MCK. Na
scenie wystàpili: Duet JuOl, Martna
Rams, Micha∏ Szczerbetka, Weronika
Mroczkowska, Aleksandra Ejsmont,
Zuzanna Cichoƒ, Katarzyna Grefkie-

wicz, Adrian Pawluszka, Dominika
Bibro, Paula Raszka, Micha∏ Ma∏ecki,
Julia Bartoszek, Kamila ˚ak, Sara Ur-
baƒska i zespó∏ The Drunkers. Wiersze
recytowa∏a Paulina Âwistak.

      red.

Troch´ w s∏oƒcu
troch´ w deszczu

Formacja Chatelet
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Krakowski kabaret Formacja Chatelet odwiedzi∏ Ciechocinek 29 paêdziernika.
Adam Ma∏czyk, Michal Pa∏ubski i Barbara Tomkowiak poprawili humory pe∏nej
sali kinowo-widowiskowej.         red.



Scholastique Mukasonga jest wielokrot-
nie nagradzanà we Francji autorkà rwan-
dyjskiego pochodzenia. „Maria Panna Nilu”
jest jej czwartà powieÊcià.

Historia dzieje si´ w latach 70. XX w.,
oko∏o dwadzieÊcia lat przed wielkim lu-
dobójstwem, jakie mia∏o miejsce w Rwan-
dzie w 1994 r. Niedaleko êród∏a Nilu po-
wstaje szko∏a dla dziewczàt, która ma wy-
kszta∏ciç ˝eƒskà elit´ kraju i byç symbo-
lem post´pu. Ucz´szczajà do niej zarów-
no dzieci rzàdzàcego plemienia Hutu, jak
i dyskryminowanych Tutsi. Przez kolejne
rozdzia∏y poznajemy losy kilku dziewczy-

nek w nowym roku szkolnym. B´dzie on
jednak inny od poprzednich, gdy˝ zmierza
nieuchronnie do tragicznego fina∏u.

Wyraênie rzuca si´ w oczy, i˝ Liceum
Marii Panny Nilu stanowi odzwierciedlenie
samej Rwandy. W tym mikroÊwiecie wy-
raênie odczuwa si´ brak równoÊci wÊród
uczennic. Rzàdzà dzieci Hutu. Tutsi sà
tylko zb´dnym balastem. Mimo i˝ szko∏´
prowadzà zakonnice, nie ma tam chrzeÊ-
cijaƒskich wartoÊci. Panuje bezkarnoÊç,
z∏o i hipokryzja. Nawet sam cel szko∏y oka-
zuje si´ tylko u∏udà. Z jednej strony ma
ona byç symbolem wyzwolenia kobiet w
Afryce, lecz z drugiej nadal si´ im powtarza,
˝e sà TYLKO kobietami, a ich przeznacze-
niem jest ostatecznie cierpienie.

PowieÊç przyciàga swoim realizmem ma-
gicznym. Obok codziennych wydarzeƒ i
rozterek uczennic, dziejà si´ rzeczy z pogra-
nicza jawy i snu. Na kolejnych stronach
mo˝emy przeczytaç o wyprawie do siedliska
goryli, wizytach u szamanów i wiejskich
czarownic czy tajemniczym kulcie bogini
Izydy, którà czci „bia∏y fanatyk” i odnajduje
jej reinkarnacj´ w jednej z uczennic Tutsi.

PowieÊç napisano j´zykiem prostym,
bez zb´dnego patosu. Fabu∏´ poznajemy
z punktu widzenia kilku dziewczynek, któ-
re ró˝nie podchodzà do konfliktu Hutu-
Tutsi. Mamy tu partyjnà fanatyczk´, pó∏-
Hutu, która stara si´ dopasowaç do syste-
mu, cichà buntowniczk´, wspomnianà ju˝
reinkarnacj´ bogini Izydy, która daje si´
ponieÊç urokliwej wizji bycia kimÊ niezwy-
k∏ym i twardo stàpajàcà po ziemi racjona-
listk´.

         ˚aneta Mas∏owska

Scholastique Mukasonga - „Maria Panna Nilu”
(Czwarta Strona 2016)

TO POLECAM

Karetka
dla Ciechocinka

Seniorzy w szkole

Dy˝ury radnych

Przewodniczàcy Rady Miejskiej
Ciechocinka przyjmuje wyborców
i interesantów w ka˝dy wtorek w go-
dzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie
Urz´du Miejskiego pok. nr 12.

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

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 Kuszyƒsk - 07.11.2016 r.,
Anna Michalska - 14.11.2016 r.,
Aldona Nocna - 21.11.2016 r.,

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

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

Pierwszà prac´ z tego cyklu zamieÊciliÊmy w sierpniowym numerze „Zdroju
Ciechociƒskiego”. Dzisiaj kolejny rysunek autorstwa Karola Kossaka. 

                       Maria Krowiƒska

Galeria jednego rysunku
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Z ˚YCIA MIASTA

Rada Seniorów walczy o karetk´ dla Cie-
chocinka. Pod koniec paêdziernika do wo-
jewody skierowano pismo w tej sprawie,
cz∏onkowie rady planujà te˝ spotkanie ze
starostà aleksandrowskim i senatorem Jó-
zefem ¸yczakiem. Burmistrz Leszek Dzier-
˝ewicz zapowiedzia∏ tak˝e skierowanie do
wojewody ponownego wniosku o stacj´
ratownictwa medycznego w Ciechocinku.
Poprzednie pismo w tej sprawie z lipca nie
przynios∏o skutku, Ministerstwo Zdrowia
nie zgadza si´ na dodatkowe ambulanse
w regionie.

Miejska Rada Seniorów prowadzi pro-
gram aktywizacji seniorów. W planach sà
wizyty osób starszych w szko∏ach i przed-
szkolach, udzia∏ w zaj´ciach kulinarnych,
praktycznych czy plastycznych. - Chcemy
zmobilizowaç seniorów i pomóc w tworze-
niu wi´zi mi´dzy pokoleniowych - t∏umaczy
Gra˝yna Wieczorek z Rady Seniorów, ini-
cjatorka programu. Sama, jako trenerka
zwierzàt z wieloletnim doÊwiadczeniem,
odwiedzi∏a ju˝ Szko∏´ Podstawowà nr 1,
opowiadajàc uczniom o zasadach opieki
nad ich pupilami.



Halloween
w bibliotece
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Szkolenia z pierwszej pomocy dla
uczniów ciechociƒskich szkó∏ HOPR
prowadzi ju˝ od dwóch lat. W paêdzier-
niku i listopadzie Dawid Grabowski od-
wiedza∏ uczniów podstawówki.

- Dzieci w tym wieku sà najbardziej
ch∏onne - t∏umaczy Grabowski. - Zau-
wa˝yliÊmy, ̋ e tematy zwiàzane z pierw-
szà pomocà, oczywiÊcie nie tà zaawan-
sowanà, cieszà si´ ich du˝ym zainte-
resowaniem. Dzieci ch´tnie biorà te˝
udzia∏ w zaj´ciach praktycznych - do-
daje.

Podczas godziny lekcyjnej uczniowie
poznali zasady wzywania pomocy, na-
uczyli si´ tak˝e podstaw resuscytacji i
uk∏adania poszkodowanego w pozycji
bocznej ustalonej. Choç „poznali” to
z∏e s∏owo, bo dzieci nie raz uczestniczy∏y
ju˝ w podobnych zaj´ciach. W ubieg-
∏ym roku choçby tych prowadzonych

przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy. Grabowski za-
znacza jednak, ˝e cz´ste szkolenia to
zaleta. - Trzeba çwiczyç, çwiczyç, ciàgle
przypominaç - mówi.

- Chcemy przede wszystkim, by dzie-
ci nie ba∏y si´ pomóc - t∏umaczy Iwo-
na Krzysztanowicz, wychowawczyni. -
 Cz´sto powtarzam, ˝e najwa˝niejsze
jest, by dzieci wezwa∏y pomoc - pod-
kreÊla.

- Najwa˝niejszy jest telefon, ˝eby
dzieci nie ba∏y si´ wziàç go do r´ki i
wykr´ciç „112”. Dla dyspozytorów to
ju˝ du˝o - przyznaje Grabowski.

W tym roku zaj´cia prowadzone sà
w ramach pilotowanego przez Minis-
terstwo Edukacji Narodowej programu
„Wolontariat Harcerski”.

   Krzysztof Lepczyƒski

Mali ratownicy
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Jak to jest byç w ciemnej, groênej bi-
bliotece pe∏nej tajemnic? PoczuliÊmy to
w bibliotece 28 paêdziernika na w∏asnej
skórze!

By∏y s∏odycze, przebrania i muzyka. By∏a
magia, by∏y te˝ dobre duszki opiekujàce
si´ poszukujàcymi rozwiàzania zagadki za-
ginionych kluczy. Podczas halloweenowej
zabawy oprócz ∏owienia jab∏ek i owijania
mumii na czas, dzieci wzi´∏y udzia∏ w nie-
codziennej przygodzie.

Podczas zabawy okaza∏o si´, ˝e z∏a wiedê-
ma zakl´∏a klucz od biblioteki. Drzwi pozo-
sta∏y zamkni´te. Tylko odwa˝ni Êmia∏kowie
mogli znaleêç ukryte w murach biblioteki
zakl´cie. Po odszukaniu map, z latarkà w
r´ku, dzieci odczytywa∏y szyfrowane wiado-
moÊci. Z pomocà lupy szuka∏y wskazówek
ukrytych w ich ulubionych ksià˝kach i tro-
pi∏y Êlady wielkich czarnych stóp.

Wydobywa∏y kapsu∏y ze Êliny mumii ze-
branej do wiadra, a po kilku próbach wypo-
wiedzenia zakl´cia odczarowa∏y zaginiony
klucz. Emocji by∏o naprawd´ wiele - ekscy-
tacja, ciekawoÊç, strach, a tak˝e wybuchy
spontanicznej radoÊci po znalezieniu kolej-
nych wskazówek.

- To by∏ najwspanialszy wieczór w moim
˝yciu - powiedzia∏ Maks, jeden z uczestni-
ków zabawy. Dru˝ynami podczas zabawy
zaopiekowa∏y si´ dobre duszki, Monika
Szczepaƒska i Ewelina Stopczyk, i serdecz-
nie im za t´ pomoc dzi´kujemy. A kolejne
Halloween ju˝ za rok.

        Lidia Wasilewska

Tajniki pierwszej pomocy odkrywa przed uczniami Szko∏y Podstawowej nr
1 pwd. Dawid Grabowski, ratownik z Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego i dru˝ynowy 8. Ciechociƒskiej Dru˝yny Harcerzy.



Pasowanie
na przedszkolaka
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Dzieƒ bohaterów bajek
w „Bajce”

Bajki i baÊnie wywierajà fantastyczny
wp∏yw nie tylko na wyobraêni´ m∏ode-
go cz∏owieka, jego ciekawoÊç poznaw-
czà, ale równie˝ na wra˝liwoÊç emo-
cjonalnà, ch´ç pokonywania w∏asnych
s∏aboÊci, kszta∏tujà prawid∏owe postawy
spo∏eczne, uczà wartoÊci moralnych,
budujà poczucie w∏asnej wartoÊci. Jed-
nym s∏owem - wzbogacajà osobowoÊç
i charakter. Nie dziwi wi´c fakt, ˝e bajki
i baÊnie doczeka∏y si´ swojego Êwi´ta,
które przypada 5 listopada. Jest to
równie˝ Êwi´to naszych przedszkola-
ków, bo nosimy nazw´ „Bajka”!

Z okazji Mi´dzynarodowego Dnia
Postaci z Bajek kolorowe czapy, strojne
szaty, ró˝d˝ki, peleryny pe∏ne gwiazd
oraz inne przebrania ulubionych bo-
haterów wype∏ni∏y przedszkolnà prze-
strzeƒ i dzieciaczki wyruszy∏y na wy-
praw´ w poszukiwaniu bajkowych
kluczy uprzejmoÊci. Pomaga∏y im w
tym wró˝ka oraz wychowawczynie,
które by∏y przewodniczkami po bajko-
wych krainach. Przedszkolaki mia∏y nie
lada wyzwanie: musia∏y poprzez dzia-
∏ania wynikajàce ze znanych bajek zro-
zumieç znaczenie czarodziejskich s∏ów,
aby uwolniç uwi´zionego w zamczysku
ksi´cia Andrzeja. Ale to jeszcze nic!
Przedszkolaki musia∏y nauczyç ksi´cia,
˝e bycie grzecznym, pos∏usznym, do-
brym i mi∏ym jest bardzo wa˝ne, i ˝e
warto takim byç, by móc cieszyç si´

zabawà i byç lubianym przez innych.
Kiedy wi´c dzieci z ka˝dej grupy po-

zna∏y te tajemnicze i czarodziejskie
s∏owa: „przepraszam”, „dzieƒ dobry”,
„do widzenia”, „poprosz´”, „przepra-
szam”, to znalaz∏y si´ klucze do zam-
czyska, a uwolniony ksià˝´ obieca∏ po-
praw´ zachowania. Nagle Êwiat∏a
zgas∏y. Na stoliku pojawi∏ si´ ogromny
tort, rozÊwietlajàc uroczyste zakoƒcze-
nie wszystkich przygód i rozsypujàc
snop srebrno-z∏otych iskier.

I, jak to w bajkach bywa, wszystko
dobrze si´ skoƒczy∏o. Mamy nadziej´,
˝e nasze bajkowe spotkanie na d∏ugo
zapadnie w pami´ci przedszkolaków,
a tajemnicze s∏owa wejdà do codzien-
nego s∏ownika zarówno w przedszkolu,
w domu, jak równie˝ w ka˝dym innym
miejscu.

   Wies∏awa K. Wójcik
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Podopieczni Przedszkola Samorzàdowego „Bajka” Êwi´towali Mi´dzynaro-
dowy Dzieƒ Postaci z Bajek.

To by∏ bardzo udany debiut. W Przed-
szkolu Samorzàdowym „Bajka” 8 listo-
pada mia∏o miejsce pasowanie malusz-
ków na przedszkolaka.

Krasnale pokaza∏y, ˝e potrafià zataƒczyç,
recytowaç wierszyki, Êpiewaç piosenki,
jednoczeÊnie interpretujàc ich treÊç ruchem.
Dzieci prze∏ama∏y nieÊmia∏oÊç i l´k, który
towarzyszy wyst´pom i zaprezentowa∏y si´
wspaniale. Rodzice byli zachwyceni ma∏y-
mi artystami.

Po wyst´pach dyrektor Ma∏gorzata Ko-
busiƒska czarodziejskim o∏ówkiem do-
kona∏a pasowania wypowiadajàc formu∏´
„pasuj´ ci´ na przedszkolaka”. Nast´pnie
dzieci otrzyma∏y dyplomy i pamiàtkowe
ksià˝eczki. Po tak emocjonujàcych chwilach
wszyscy udali si´ na s∏odki pocz´stunek
przygotowany przez rodziców.

Nowo pasowanym przedszkolakom ˝y-
czymy, aby czas sp´dzony w naszej pla-
cówce przyniós∏ im wiele radoÊci i nieza-
pomnianych chwil w gronie kolegów.

Beata Piekarska



Trzeci paêdziernika by∏ wyjàtkowy dla ciechociƒskiego gimnazjum. W dniu tym zorganizowaliÊmy Âwi´to Szko∏y
i nieod∏àcznie z tym zwiàzane otrz´siny klas pierwszych. Ka˝dy z nas mia∏ szans´ zdobyç serce publicznoÊci
w show „Mam talent!”, a nasi najm∏odsi koledzy przeszli przez chrzest bojowy i oficjalnie stali si´ uczniami
gimnazjum.
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Na trzeciej lekcji nauczyciele wraz
z wychowankami przeszli na aul´,
gdzie przywita∏ ich samorzàd ucznio-
wski. Z okazji Âwi´ta Szko∏y ka˝da kla-
sa otrzyma∏a zadanie zaprezentowania
swoich talentów przed jury, w którego
sk∏ad weszli Wojciech Zieliƒski jako
Agustin Egurrola, Wies∏awa WiÊniews-
ka jako Agnieszka Chyliƒska i siostra
Aldona Puk w roli El˝biety Zapendo-
wskiej.

Jako pierwsze na scenie zaprezen-
towa∏y si´ klasy trzecie. Trzeba przyz-
naç, ˝e naprawd´ si´ postara∏y, bo
zarówno 3A jak i 3C zaj´∏y miejsca na
podium (pierwsze i trzecie). Klasa 3A
zachwyci∏a wszystkich oryginalnymi
strojami zwierzàt i energicznym uk∏a-
dem tanecznym, zaÊ 3C piosenkà
„Idziemy na pla˝´” przywo∏a∏a wspom-
nienia z wakacji tak obrazowo, ˝e pod-
czas ich taƒca mo˝na by∏o wr´cz po-
czuç ostatnie promienie s∏oƒca. Re-
prezentantem klasy 3BS by∏ Edgar Ku-
zara, który swojà piosenkà „Hero” Gut-
kowskiego musia∏ bisowaç, ku ogólnej
radoÊci publicznoÊci.

Nast´pnie na scenie pokaza∏y si´ kla-
sy pierwsze, z których na szczególnà
uwag´ zas∏ugiwa∏a klasa 1A. Popular-
ny i lubiany taniec „belgijka” zachwyci∏
wszystkich swoim dynamicznym wy-

konaniem. Natomiast 1B zaÊpiewa∏a
„Mam t´ moc” z filmu „Kraina Lodu”,
a potem wraz z pozosta∏ymi uczniami
szko∏y piosenk´ „Zielone oczy”.

Jako ostatnie wystàpi∏y klasy drugie.
Najbardziej zaskoczy∏a wszystkich swym
wyst´pem i interpretacjà piosenki
„Drewniane lalki” klasa 2B. Zdoby∏a za
to wykonanie drugie miejsce. Jako os-
tatnia pokaza∏a si´ 2C, która rozÊmie-
szy∏a publicznoÊç w∏asnà parodià show
„Mam talent!”.

Punktem kulminacyjnym Âwi´ta
Szko∏y by∏y otrz´siny. Tegorocznym
tematem przewodnim by∏ film i ksià˝ka
„Alicja w Krainie Czarów”. Wychowaw-
czynie klas pierwszych uzna∏y za sto-
sowne przebraç si´, pani Grzegórska
jako z∏a królowa wraz z wychowankami
ubra∏a si´ na mrocznà czerƒ, zaÊ pani
Gapiƒska wystroi∏a si´ w bia∏à sukni´,
podobnie jak jej podopieczni. Na po-
czàtku obie klasy pierwsze konkurowa-
∏y ze sobà w zawodach sportowych.
Najpierw radoÊnie walczyli o krzes∏a,
potem z twarzà umazanà miodem szu-
kali cukierków w ry˝u, a na koniec
przetestowali umiej´tnoÊç wspó∏pracy
w wyÊcigu ze zwiàzanymi nogami.
Nast´pnie obie klasy musia∏y si´ za-
prezentowaç. I jedni, i drudzy wyszli
na scen´ z zabawnymi, rymowanymi

wierszami, które w skrócie opisa∏y klasy.
W mi´dzyczasie sprawdziliÊmy te˝
umiej´tnoÊci malarskie naszych m∏od-
szych kolegów i kole˝anek, którzy two-
rzyli portret wychowawcy. W koƒcu
nadesz∏a d∏ugo oczekiwana chwila
oficjalnego mianowania pierwszaków
na uczniów ciechociƒskiego gimna-
zjum. Przewodniczàcy klas pierwszych
zostali ubrani w togi i wieƒce, a nas-
t´pnie z∏o˝yli Êlubowanie, powtarzajàc
za dyrektor Annà W∏adkowskà s∏owa
przysi´gi.

JesteÊmy przekonani, ˝e zapami´-
tamy t´ imprez´ na d∏ugo. Wyjàtkowa
dawka energii i pozytywnych emocji
pomog∏y nam na∏adowaç akumulatory
na ca∏y przysz∏y rok nauki. ChcielibyÊ-
my ˝yczyç wszystkim, zarówno tym
rozpoczynajàcym nauk´ w gimnazjum,
jak i tym, którzy jà kontynuujà, wielu
niebywa∏ych osiàgni´ç.

       Zofia Gackowska

Otrz´siny w gimnazjum



Harcerki z ca∏ego województwa spotka∏y si´ w Ciechocinku, aby wspólnie rozpoczàç nowy rok harcerski i pod-
sumowaç miniony.
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Harcerki zjecha∏y pod t´˝nie

Ponad 160 harcerek i zuchenek z
Bydgoszczy, Torunia, Lubicza, Aleksan-
drowa Kujawskiego i Ciechocinka zje-
cha∏o 1 paêdziernika na z∏az, czyli zbiór-
k´ Kujawsko - Pomorskiej Choràgwi
Harcerek „Sól Ziemi”.

Wszystko zacz´∏o si´ pod t´˝niami
od wspólnego apelu. Wzd∏u˝ t´˝ni nr
3 powsta∏o kilkanaÊcie stanowisk przed-
stawiajàcych dru˝yny harcerek i gro-
mady zuchenek. W czasie targów ka˝dy
mia∏ okazje przedstawiç swoje wspom-
nienia z tegorocznych akcji letnich, za-
prezentowaç swoje ciasto z dodatkiem
soli oraz poznaç si´ bli˝ej dzi´ki grze
,,Harcerka/zuchenka, która ma takie
same... jak ja”.

G∏ównym wydarzeniem w czasie z∏a-
zu by∏a gra, podczas której dru˝yny z
Torunia czy Bydgoszczy mog∏y bli˝ej
poznaç Ciechocinek. Gra sk∏ada∏a si´ z
kilkunastu zadaƒ rozmieszczonych  na

terenie ca∏ego miasta, od fontanny
Grzybek a˝ po zabytkowà Warzelni´
Soli. Najwi´ksze wra˝enie robi∏ jednak
taras widokowy na t´˝ni nr 2. Wszyst-
kich zachwyci∏ niesamowity widok roz-
ciàgajàcy si´ z tak du˝ej wysokoÊci. Nie
o widok jednak chodzi∏o, a o wypatrze-
nie z góry kartek z kolejnymi zadaniami.
Liczy∏a si´ tu, jak i podczas ca∏ej gry,
przede wszystkim wspó∏praca mi´dzy
cz∏onkiniami ka˝dego patrolu.

Równie ciekawe zadania czeka∏y na
harcerki w parku Zdrojowym: czo∏ganie
si´ i strzelanie z wiatrówki na czas. Naj-
wa˝niejszym punktem gry by∏o jednak
zwiedzanie zabytkowej Warzelni Soli,
gdzie ka˝dy móg∏ poznaç histori´ uz-
drowiska. Harcerki, które po raz pierw-
szy przyjecha∏y do Ciechocinka, by∏y
pod ogromnym wra˝eniem naszego
miasta.

     Aleksandra Balicka
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Kacper Janowicz z Chocenia zosta∏
zwyci´zcà Amatorskiego Otwartego In-
dywidualnego Turnieju Tenisa Sto∏owe-
go, który 12 listopada zosta∏ rozegrany
w ciechociƒskiej Hali Sportowej.

W turn ie ju  r ywa l i zowa ∏o  31
zawodników, którzy faz´ eliminacyjnà
rozegrali systemem grupowym. Do fazy
play-off awansowa∏o 16 najlepszych z 6
grup.

Wyniki:
1/8 fina∏u: Piotr Piaskowski (Konin) -

Piotr Zgliƒski (Toruƒ) 3:2; Jaros∏aw Nocny
(S∏upy Du˝e) - Damian Nobis (Bàdkowo)
3:0; Kacper Janowicz (Choceƒ) - Krzysztof
Naszko (Konin) 3:1; Marcin Jab∏oƒski
(Choceƒ) - Jaros∏aw Politowski (P∏ock) 3:1;
Krystian Nobis (Bàdkowo) - ¸ukasz Szy-
d∏owski (S´dzin) 3:0; Adam Bia∏kowski
(Toruƒ) - Grzegorz Dzioba (Aleksandrów
Kuj.) 3:0; Pawe∏ Tkacienko (Toruƒ) - Kamil
Kruczkowski (Choceƒ) 3:2; Kacper Czar-
niak (Choceƒ) - Tomasz Kruszewski (Cie-
chociƒek) 3:0.

åwierçfina∏y: Nocny J. - Piaskowski P.
3:2; Janowicz K. - Jab∏oƒski M. 3:1 ; Bia∏-
kowski A. - Nobis K. 3:2; Czarniak K. -
Tkacienko P. 3:1.

Pó∏fina∏y:
Janowicz K. - Nocny J. 3:1; Czarniak K.

- Bia∏kowski A. 3:2.
Mecz o 1 miejsce: Kacper Janowicz -

Kacper Czarniak 3:1.
Mecz o 3 miejsce: Adam Bia∏kowski -

Jaros∏aw Nocny 3:1.
Mecz o 5 miejsce: Pawe∏ Tkacienko -

Piotr Piaskowski 3:0.
Mecz o 7 miejsce: Krystian Nobis -

Marcin Jab∏oƒski 3:0.
Puchary i medale dla najlepszych ufun-

dowa∏ ciechociƒski OÊrodek Sportu i Re-
kreacji.

Maciej Wzi´ch

Turniej Tenisa
Sto∏owego
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Do Ciechocinka na Ogólnopolski Tur-
niej Mikstów zjechali zawodnicy z cen-
tralnej i pó∏nocnej Polski, nie zabrak∏o
graczy z Bia∏egostoku i ziemi lubuskiej.
Zapewne wi´kszoÊç z uczestników do
ostatniej chwili zastanawia∏a si´ nad
przyjazdem na zawody, listopadowa
aura nie rozpieszcza∏a.

Zawody zakoƒczy∏y si´ zwyci´stwem
Urszuli i Mariusza Klimaszewskich re-
prezentujàcych Bia∏ostocki Klub Petan-
que. Wspomniana para zwyci´˝y∏a w
szeÊciu na 7 rozegranych pojedynków.
Taki sam bilans mieli zdobywcy drugie-
go i trzeciego miejsca.

Drugie miejsce, i tu mo˝na mówiç
o niespodziance wielkiego kalibru, zaj´li
Waldemar ˚muda i Wies∏aw Boguƒ
(niezrzeszeni), dla których by∏ to zaled-
wie trzeci start w zawodach petanque.

Trzecie miejsce ma∏˝eƒstwo Lidia i W∏o-
dzimierz Marcinkowscy (Buler Ârem).
Tu˝ za podium znaleêli si´ mieszkaƒcy
¸odzi: Ma∏gorzata Fa∏ek oraz Jaros∏aw
Fa∏ek.

Najlepsze ekipy oraz zespo∏y z pierw-
szej dziesiàtki otrzyma∏y trofea oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatorów i sponsorów, którymi
byli: Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Cie-
chocinek S.A., Biuro Promocji Ciecho-
cinka, OÊrodek Sportu i Rekreacji w
Ciechocinku, Gdaƒskie Stowarzyszenie
Petanqe, Serwis Informacyjny Petanqe.

Kolejne zawody petanque w Ciecho-
cinku odb´dà si´ w 2017 roku.

Maciej Wzi´ch
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W ostatnim tegorocznym turnieju petanque na wolnym powietrzu wzi´∏o
udzia∏ 36 ekip, w tym jedna z Ukrainy.

SzeÊç dru˝yn uczestniczy∏o w VII
Amatorskim Turnieju Pi∏ki No˝nej „Za-
koƒczenie sezonu na boisku Orlik”,
który zosta∏ rozegrany 5 listopada na
ciechociƒskim Orliku. Zespo∏y rywalizo-
wa∏y systemem „ka˝dy z ka˝dym”.

Tabela koƒcowa (zespó∏, liczba
punktów, stosunek bramek):

1. Górna Fermentacja 11 p. 11-2
2. Jedyna 10 p. 11-2
3. Ekipa Kapiego 7 p. 5-6

4. ˚abka Team 7 p. 4-3
5. Polska 3 p. 1-9
6. ASPN Viking Juniorzy 3 p. 1-11.
Najlepszym bramkarzem turnieju

zosta∏ wybrany Jakub Kacprzak (Ekipa
Kapiego), a zawodnikiem Bartosz Li-
piƒski (Jedyna). Medale i puchary dla
najlepszych dru˝yn i wyró˝nionych za-
wodników ufundowa∏ ciechociƒski
OSiR.

Maciej Wzi´ch
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Petanque pod t´˝niami

Zakoƒczenie sezonu na Orliku



JESIENNY CIECHOCINEK
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Âwi´towaliÊmy niepodleg∏oÊç
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