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Kazimierz Kowalski, Êpiewak operowy, dyrektor ciechociƒskiego Festiwalu Operowo-Operetkowego, który ob-
chodzi w tym roku jubileusz, ods∏oni∏ 6 sierpnia swojà gwiazd´ na Ciechociƒskim Deptaku S∏aw.

O jubileuszowym Festiwalu Operowo-Operetkowym, jego kulisach, poszukiwaniu uzdolnionej m∏odzie˝y i dal-
szych planach, Kazimierz Kowalski opowiada∏ podczas spotkania w Teatrze Letnim. Rozmow´ prowadzi∏ Adam
Królikowski.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 4

Z ˚YCIA MIASTA

Kazimierz Kowalski ods∏oni∏ swojà gwiazd´

- To wielki zaszczyt - mówi∏ Kazimierz
Kowalski o tym wyró˝nieniu podczas
spotkania w Teatrze Letnim, które po-
przedza∏o uroczystoÊç ods∏oni´cia
gwiazdy. Pytany przez prowadzàcego
spotkanie Adama Królikowskiego, czy

Opera i operetka poza Ciechocinkiem?
To mija∏oby si´ z celem

Jak pan wspomina poczàtki tego
festiwalu, skàd pomys∏ na takie wy-
darzenie w∏aÊnie w Ciechocinku?

- Pomys∏ podpatrzy∏em w Kudowie
Zdroju i Krynicy. Zawsze chcia∏em taki
festiwal gdzieÊ poprowadziç i zorgani-
zowaç, bo bardzo ceni∏em Mari´ Fo∏tyn,
która prowadzi∏a fantastycznie w Kudo-
wie podobne wydarzenie, podpatrzy-
∏em równie˝ Bogus∏awa Kaczyƒskiego,
mojego przyjaciela, który by∏ szefem
festiwalu w Krynicy. PomyÊla∏em sobie,
˝e do Krynicy i Kudowy jest daleko,
przynajmniej z ¸odzi, a tu jest tylko
150 km, to przecie˝ Êrodek Polski. I tak
si´ narodzi∏ Ciechocinek. Ale tak na-

wczeÊniej uhonorowano go podobnà
nagrodà, zaprzeczy∏. - W ̧ odzi sà gwiaz-
dy filmowców i aktorów. Ja nie mam
˝adnej i nie czuj´ takiej potrzeby. Jedna
wystarczy - Êmia∏ si´.

W samo po∏udnie na ciechociƒskim

deptaku zebra∏o si´ kilkuset sympaty-
ków artysty, a Kazimierz Kowalski Êpie-
wajàco podzi´kowa∏ za wyró˝nienie.

- DwadzieÊcia lat znakomitej
wspó∏pracy, dwadzieÊcia lat dzia∏aƒ na
rzecz promowania kultury przez du˝e
„K”, fantastyczna promocja uzdrowiska
- burmistrz Leszek Dzier˝ewicz wylicza
powody, dla których Kazimierz Kowalski
otrzyma∏ swojà gwiazd´ na deptaku.
- ChcieliÊmy tak˝e pozostawiç trwa∏y
Êlad, bo festiwal si´ koƒczy, artyÊci
wyje˝d˝ajà, a przecie˝ za tydzieƒ, za
miesiàc, kolejni spacerowicze b´dà
mogli zobaczyç t´ gwiazd´ i poczuç
wi´ê z Kazimierzem Kowalskim -
dodaje.

Gwiazda Kazimierza Kowalskiego
jest dziesiàtà na Ciechociƒskim Deptaku
S∏aw. Dotychczas wyró˝nieni zostali
Katarzyna Gaertner, Maryla Rodowicz,
Zbigniew Boniek, Robert Korzeniowski,
W∏odzimierz Kowalewski, Janusz Ma-
jewski, Wojciech Pszoniak, Maciej Stuhr
i Don Vasyl.
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prawd´ to zas∏uga burmistrza Leszka
Dzier˝ewicza, któremu bardzo serdecz-
nie dzi´kuj´.

Mia∏em ogromne szcz´Êcie, ̋ e przyje-
cha∏em do Ciechocinka. To by∏o wiosnà
i trafi∏em na tzw. Êwie˝ego burmistrza,
bo Leszek Dzier˝ewicz dopiero zaczyna∏
swojà pierwszà kadencj´. Okaza∏ si´
osobà niezwyk∏à, i gdyby nie jego ch´ci
i ˝yczliwoÊç, nic by z tego nie by∏o. A
przy okazji festiwalu ponad 20 lat temu
poznaliÊmy z mojà ˝onà wspania∏ych
ludzi, dzi´ki którym ten festiwal pows-
ta∏, Hann´ i Stanis∏awa Pacuków. Dzi´ki
Stanis∏awowi, wówczas prezesowi Kre-
dyt Banku, otwarty zosta∏ Teatr Letni.
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Apokaliptycznie
w miejskiej bibliotece

Ten festiwal to lata pracy pana i
osób, które go wspó∏tworzà. Czy sà
tu ludzie, którzy sà z panem od po-
czàtku?

- Sà tu wspania∏e osoby, które pra-
cujà na co dzieƒ w Teatrze Wielkim w
¸odzi, z którym zwiàzany by∏em przez
45 lat. To niezwykli ludzie, tak zwani
pracownicy techniczni. Ludzie ogrom-
nego serca, to sà artyÊci. Jureczku?

[Zza kulis] Tak?
- Pozwól na chwil´. Ach, on jest na

górze, poka˝esz si´ nam? Jacek, no
chodêcie na chwil´. To sà wspania∏e
osoby.

[Brawa]
- Jerzy Stachowiak zajmuje si´ tzw.

Êwiat∏em teatralnym. Jest cudownym
fachowcem, wyczarowuje ze sceny tak
pi´kne obrazy Êwiate∏, ˝e to dla mnie
najlepszy oÊwietleniowiec nie tylko w
Polsce.

To musi byç sztab ludzi, ile osób
to organizuje?

- Ja jestem z ¸odzi, w zwiàzku z tym
to jest ca∏a ekipa. Trzy osoby. Organiza-
cyjnie wspiera nas jeszcze jedna osoba,
Ryszard Czajka. To jest mój przyjaciel
od 30 lat, te˝ wywodzàcy si´ z Teatru
Wielkiego w ¸odzi, dziÊ pracuje w Tea-
trze Muzycznym. Teraz jest w kasie i
pilnuje porzàdku, ˝ebyÊcie paƒstwo
mogli dobrze siedzieç i wypoczywaç.
Przyjmuje te˝ rezerwacje na festiwal
przez ca∏y rok. Wczoraj powiedzia∏, ˝e
ju˝ podobno jest sto rezerwacji na przy-
sz∏y rok. To cieszy.

Przysz∏o panu na myÊl, by ten fes-
tiwal organizowaç w innym mieÊcie?

- To by si´ mija∏o z celem. Mo˝na
robiç festiwale operowo-operetkowe i
musicalowe i jeêdziç z nimi po ca∏ej
Polsce, ale chodzi∏o o to, ˝eby stworzyç
artystyczny tydzieƒ w takim pi´knym
kurorcie.

We wtorek koncert zatytu∏owany
„Przeboje Polskiego Radia”. Co tu si´
b´dzie dzia∏o?

- To b´dà rzeczywiÊcie przeboje Pols-
kiego Radia, które wybierajà i o które
proszà radios∏uchacze. Bo to paƒstwo
zadecydowaliÊcie, ˝e co roku jest dzieƒ
z przebojami operetkowymi, paƒstwo
zadecydowaliÊcie, ˝e sà najpi´kniejsze
duety Êwiata. I to cieszy, bo jak coÊ jest
dobre, to po co zmieniaç? Natomiast
we wtorek artyÊci, którzy b´dà wyst´-
powaç, b´dà Êpiewaç wszystkie utwory,
o jakie proszà radios∏uchacze Programu
1 Polskiego Radia. Nie tylko operowe.

[Pytanie od publicznoÊci] Od wielu
lat jestem pod wra˝eniem m∏odych
ludzi na scenie. Jak pan ich znajduje?

- Od czasu do czasu odwiedzam
swojà szko∏´, dawnà Paƒstwowà Wy˝-
szà Szko∏´ Muzycznà w ¸odzi, dziÊ
Akademi´ Muzycznà. Chodz´ na egza-
miny studentów, w tym pomaga nasza
przyjació∏ka, Ewa Szpakowska, która
jest w szkole muzycznej akompania-
torem. Od czasu do czasu pytam, czy
sà interesujàcy, m∏odzi ludzie. Tak si´
zdarzy∏o, ̋ e byliÊmy z ̋ onà na szkolnym
przedstawieniu „Cyrulika sewilskiego”
i tam zobaczy∏em po raz pierwszy
wspania∏ych m∏odych ludzi, Aleksandr´
Borkiewicz, Arkadiusza Anyszk´, którzy
sà teraz z nami. Ewa Szpakowska do-
prowadzi∏a te˝ do spotkania ze zna-
komità, utalentowanà Paulinà Jancza-
ruk, czy Emilià Zieliƒskà, która jest
nieprawdopodobnym talentem.

Inaczej by∏o w przypadku Miros∏awa
Niewiadomskiego. Kiedy jeden z moich
psów niedomaga∏, weterynarz zagadnà∏
mnie, ˝e ma sàsiada, który ∏adnie Êpie-
wa. Zostawi∏em swój numer telefonu
i zadzwoni∏ do mnie ktoÊ, kto przedsta-
wi∏ si´ jako Miros∏aw Niewiadomski.
Tak si´ zacz´∏a praca z m∏odym cz∏o-
wiekiem, który by∏ ju˝ po studiach, ale
nic nie Êpiewa∏. I tak powsta∏ Miros∏aw
Niewiadomski.

Trzeba chodziç, obserwowaç, dawaç
m∏odym szans´. Bo jeÊli chodzi o prac´
dla m∏odzie˝y, jest katastrofa. Muzyk
musi skoƒczyç szko∏´ muzycznà podsta-
wowà, Êrednià, wy˝szà, i po tylu latach
ci´˝kiej pracy rodzice chcà, by by∏ wy-
bitnym instrumentalistà. Ale koƒczy si´
na tym, ˝e w najlepszym przypadku
dostaje prac´ w Teatrze Wielkim czy
muzycznym za bardzo niskà pensj´, bo
zarabiajà w granicach 1800-2000 z∏
brutto. A przede wszystkim nie ma dla
nich pracy. Bo szko∏y oszala∏y, przyjmujà
m∏odych ludzi i co póêniej z nimi zro-
biç? Nie ma pracy dla artystów. To sa-
mo po wydzia∏ach wokalnych, aktors-
kich, te˝ oszaleli. Robià castingi do
teatrów, a to nie o to chodzi, ˝eby ro-
biç casting, tylko ˝eby wykszta∏ciç pro-
fesjonalnà kadr´. Tak kiedyÊ by∏o, gdy
by∏y wspania∏e zespo∏y w Warszawie
czy ¸odzi. Ale to si´ zmieni∏o.

[Pytanie od publicznoÊci] Widzimy
aktorów, mistrza, Êwietnie zorgani-
zowany festiwal, wspania∏à publicz-
noÊç, ale przygotowanie wydarzenia
to ca∏y rok ci´˝kiej pracy. Prosz´ opo-
wiedzieç o kuchni tego festiwalu. Jak
to by∏o 20 lat temu, a mo˝e teraz
jest trudniej?

- 20 lat temu by∏o trudniej, ale i ∏at-
wiej. Przepraszam, ˝e to powiem, ale
w∏adza podchodzi∏a do nas zupe∏nie

inaczej ni˝ dziÊ. KiedyÊ mogliÊmy si´
zwracaç do prywatnych przedsi´bior-
ców z proÊbà jak nie o dotacj´, to o
sponsorowanie. 20 lat temu mniej by∏o
udzia∏u z Ministerstwa Kultury, ale by∏o
du˝o ∏atwiej go uzyskaç. A teraz jest
tak sobie, choç myÊl´, ˝e b´dzie lepiej.
Kolejny festiwal si´ na pewno odb´dzie,
bo jestem uparty. A przygotowania
rzeczywiÊcie sà przez ca∏y rok. Bo ca∏y
rok je˝d˝´, prosz´, szukam m∏odych
ludzi. Chcia∏oby si´, byÊmy znów roz-
pocz´li w piàtek w parku Zdrojowym
polskà operà, nad którà patronat mia∏
zawsze Jaros∏aw Kalinowski. W tym
roku tej polskiej opery nie by∏o, ale
myÊl´ ˝e w przysz∏ym b´dzie. Te opery
to równie˝ ogromna zas∏uga mojego
serdecznego przyjaciela, który promo-
wa∏ w swoich audycjach polskà muzyk´.
To oczywiÊcie Eugeniusz Ratajczyk, któ-
ry w programie „Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie” przekazywa∏ paƒstwu
najpi´kniejsze, najpopularniejsze nie
tylko arie operowe, ale w ogóle polskà
muzyk´. Tak mi to zaszczepi∏, ˝e dziÊ
czuj´ si´ kontynuatorem jego misji.

[Pytanie od publicznoÊci] Mamy
na scenie wielu utalentowanych,
m∏odych ludzi. Ale przykro mi, ˝e
wÊród publicznoÊci jest zbyt ma∏o
ludzi m∏odszych wiekiem. Czy te˝ ma
pan takà obserwacj´?

- Owszem, publicznoÊç bardzo si´
zmieni∏a, ale nie tylko w Ciechocinku.
Jestem zdumiony zachowaniem pu-
blicznoÊci w wielkich miastach, Warsza-
wie, ¸odzi, Wroc∏awiu. Im bardziej wul-
garne s∏owo na scenie, ci ludzie si´
g∏oÊniej Êmiejà. To jest w∏aÊnie to, o
czym powiedzia∏ Eugeniusz Ratajczyk.
Prosz´ paƒstwa, „Jedynka” Polskiego
Radia to jest jedyna audycja, w której
s∏uchacze mogà pos∏uchaç wielu pols-
kich kompozytorów, wykonawców.
Tego ju˝ nikt nie puszcza, nikt nie pro-
ponuje.

W po∏udnie ods∏oni pan swojà
gwiazd´ na Deptaku S∏aw. Czy od-
s∏ania∏ pan podobnà w innym mieÊ-
cie?
- W Ciechocinku spotyka mnie ogromny
zaszczyt. W ¸odzi na ulicy Piotrkowskiej
sà gwiazdy filmowców i aktorów, to
miasto kiedyÊ bardzo filmowe. Te
gwiazdy sà bardzo podobne do tych,
które widzia∏em wczoraj. To dla mnie
zaszczyt, nie mam dotychczas ˝adnej
gwiazdy i nie potrzeba mi, jedna wys-
tarczy (Êmiech).
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Bud˝et obywatelski.
Czas na g∏osowanie

Do koƒca sierpnia trwa g∏osowanie na projekty zg∏oszone do bud˝etu obywatelskiego. Mo˝emy wybieraç
spoÊród siedmiu propozycji.

Celem projektu jest zakup nowego
samochodu ratowniczego dla Ochotni-
czej Stra˝y Po˝arnej w Ciechocinku. Ma
byç to 7-9 osobowy pojazd z przedzia-
∏em sprz´towym, dzi´ki któremu dru-
howie b´dà mogli swobodnie uczestni-
czyç w akcjach ratowniczych oraz braç
udzia∏ w szkoleniach, które prowadzà
na terenie miasta.

Obecnie OSP Ciechocinek posiada
stary, blisko 20-letni samochód, którego
ciàg∏e naprawy oraz op∏aty zdecydowa-
nie przewy˝szajà wartoÊç pojazdu. Po-
nadto wóz nie spe∏nia podstawowych
norm ustawy o po˝arnictwie, mówià-
cej o samochodzie ratowniczym i jego
podstawowych wymogach. Od lat dru-
howie OSP starajà si´ na ró˝ne sposoby
pozyskaç nowy wóz, jednak zakup zde-
cydowanie przewy˝sza mo˝liwoÊci fi-
nansowe OSP.

2. Otwarte warsztaty pierwszej po-
mocy przedmedycznej dla mieszkaƒ-
ców Ciechocinka - „Umiem ratowaç!”

Koszt: 40 100 z∏
Harcerskie Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe planuje przeprowadziç cykl
otwartych szkoleƒ dla dzieci i m∏odzie˝y
majàcych na celu wykszta∏cenie u nich
odpowiedzialnoÊci i wzorców post´po-
wania w nag∏ych stanach zagro˝enia
˝ycia i zdrowia ludzkiego, ale tak˝e w
drobnych sytuacjach, w których wyma-
gana jest pierwsza pomoc. Harcerskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
pragnie tak˝e poszerzyç grono uczest-
ników szkoleƒ o osoby doros∏e oraz
seniorów, gdy˝ odpowiedzialnoÊç za
udzielenie pomocy spoczywa przede
wszystkim na osobach doros∏ych.
Otwarte warsztaty b´dà odbywa∏y si´
w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej:
bibliotece miejskiej, szko∏ach czy OSiR.

3. Wakacyjne warsztaty filmowe
dla dzieci i m∏odzie˝y

Koszt: 64 tys. z∏
Organizacja w czasie wakacji, w ra-

mach zaj´ç pozalekcyjnych, warsztatów
filmowych dla dzieci i m∏odzie˝y z te-

G∏osowanie ruszy∏o 16 sierpnia i po-
trwa do koƒca miesiàca. O realizacj´
w ramach tegorocznego bud˝etu oby-
watelskiego, na który zarezerwowano
300 tys. z∏, ubiega si´ siedem projek-
tów.

Jak g∏osowaç?
Udzia∏ w g∏osowaniu mo˝na wziàç

na trzy sposoby.
Elektronicznie, za poÊrednictwem

aplikacji na stronie www.budzetoby-
watelski.ciechocinek.pl lub przesy∏ajàc
wype∏nionà i zeskanowanà kart´ do
g∏osowania na adres budzetobywa-
telski@ciechocinek.pl.

OsobiÊcie, sk∏adajàc wype∏nionà kart´
do g∏osowania w sekretariacie Urz´du

Miejskiego.
Listownie, przesy∏ajàc wype∏nionà

kart´ do g∏osowania na adres Urz´du
Miejskiego w Ciechocinku z dopiskiem
na kopercie „Bud˝et Obywatelski - 2017
rok”.

Wzór karty do g∏osowania znajdziesz
na stronie www.budzetobywatelski.cie-
chocinek.pl.

Prawo do udzia∏u w g∏osowaniu ma
ka˝dy mieszkaniec, który na dzieƒ g∏o-
sowania ukoƒczy∏ 16. rok ˝ycia. Ka˝dy
mo˝e zag∏osowaç maksymalnie na trzy
projekty.

1. Zakup samochodu ratowniczego
dla OSP Ciechocinek

Koszt: 160 tys. z∏
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Dy˝ury radnych
Radni Rady Miejskiej Ciechocinka

przyjmujà wyborców i interesantów
w ka˝dy poniedzia∏ek

w godzinach 13.30 - 15.30
w siedzibie Urz´du Miejskiego

pokój nr 12.

Przewodniczàcy
Rady Miejskiej Ciechocinka

przyjmuje wyborców i interesantów
w ka˝dy wtorek

w godzinach 14.00 - 16.00
w siedzibie Urz´du Miejskiego

pokój nr 12.

Grzegorz Adamczyk
10.04.2017 r., 31.07.2017 r., 06.11.2017 r.

Krzysztof Czajka
24.04.2017 r., 07.08.2017 r., 13.11.2017 r.

Jerzy Draheim
08.05.2017 r., 14.08.2017 r., 20.11.2017 r.

Klara Drobniewska
15.05.2017 r., 21.08.2017 r., 27.11.2017 r.

Tomasz Dziarski
22.05.2017 r., 28.08.2017 r., 04.12.2017 r.

Pawe∏ KanaÊ
29.05.2017 r., 04.09.2017 r., 11.12.2017 r.

Izabela Kowacka
05.06.2017 r., 11.09.2017 r., 18.12.2017 r.

Marek Kuszyƒski
12.06.2017 r., 18.09.2017 r.

Anna Michalska
19.06.2017 r., 25.09.2017 r.

Aldona Nocna
06.03.2017 r., 26.06.2017 r., 02.10.2017 r.

Bartosz Ró˝aƒski
13.03.2017 r., 03.07.2017 r., 09.10.2017 r.

W∏odzimierz S∏odowicz
20.03.2017 r., 10.07.2017 r., 16.10.2017 r.

Jerzy Sobierajski
27.03.2017 r., 17.07.2017 r., 23.10.2017 r.

Marcin Strych
03.04.2017 r., 24.07.2017 r., 30.10.2017 r.

renu Ciechocinka. Warsztaty obejmujà
podstawy operowania Êwiat∏em, kad-
rowania, obs∏ug´ sprz´tu filmowego,
tworzenie scenariusza, storybordów,
realizacj´ planu filmowego, monta˝,
efekty specjalne, postprodukcj´ i reali-
zacj´ dêwi´ku i dialogów oraz color
grading. Warsztaty prowadzone b´dà
przez okres tygodnia, w wymiarze 8
godzin dziennie. Warsztaty zakoƒczone
zostanà realizacjà etiud w grupach war-
sztatowych, które wyÊwietlone zostanà
podczas publicznego pokazu. Wszystkie
dzieci i m∏odzie˝ uczestniczà w zaj´ciach
bezp∏atnie.

4. Zabudowa kostkà brukowà dzia∏-
ki miejskiej na osiedlu „Solanka”

Koszt: 57 tys. z∏
Po∏o˝enie kostki brukowej z pod∏o-

˝em na 300 m² przy ul. Zdrojowej 54
na cz´Êci dzia∏ki nr 623/30 o wym. 5m
x 60m pomi´dzy gara˝ami a ogrodze-
niem terenu. Teren ten jest pokryty zie-
mià gliniastà i po deszczu oraz w zimie
tworzà si´ ka∏u˝e wody, które utrudniajà
mieszkaƒcom osiedla wyprowadzanie
i wprowadzanie samochodów do ga-
ra˝y. Zabudowanie tego terenu kostkà
brukowà pozwoli uporzàdkowaç ten
teren i wp∏ynie na podniesienie poziomu
˝ycia mieszkaƒców osiedla.

5. Instalacja stojaków rowerowych
wraz z u∏o˝eniem kostki brukowej w
Szkole Podstawowej nr 1

Koszt: 80 tys. z∏
Zagospodarowanie placu przy szkole

wraz z u∏o˝eniem kostki brukowej oraz
instalacja wiaty rowerowej i stojaków
przystosowanych do ró˝nego typu ro-
werów - plac po prawej stronie wejÊcia
do szko∏y. Przewidywana liczba miejsc
postojowych 150 do 200. Obecny stan
placu przeznaczonego na stojaki dla
rowerów nie spe∏nia dogodnych warun-
ków u˝ytkowania - go∏a ziemia, ka∏u˝e
po deszczu. Wybrukowanie terenu zni-
weluje te niedogodnoÊci oraz pozwoli
na bezpieczne zamocowanie stojaków
na rowery.

6. Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3

Koszt: 150 tys. z∏
Po∏o˝enie bezpiecznej nawierzchni

syntetycznej Euroflex oraz monta˝ urzà-
dzeƒ rekreacyjno-sportowych niezb´d-
nych do wypoczywania i zabawy (Êcian-
ka wspinaczkowa, przeplotnia, ró˝no-
rodne drabinki, zje˝d˝alnia, rura stra-
˝acka). Nawierzchnia wzbogaca plac
zabaw w dodatkowe funkcje, bo wkom-

ponowana by∏aby w nià plansza do
szachów i uk∏ad p∏ytek do skoków. W
pobli˝u szko∏y powstajà nowe bloki za-
siedlane przez m∏ode ma∏˝eƒstwa z
dzieçmi. W tej cz´Êci miasta nie ma
˝adnych atrakcyjnych miejsc wypoczyn-
ku dla m∏odszych dzieci. Z placu zabaw
mogliby korzystaç uczniowie szko∏y oraz
dzieci z przyleg∏ych ulic. Poprawi to te˝
wizerunek tej odleg∏ej od centrum cz´Êci
miasta.

7. „Ciechocinek znów zielony”. Sa-
dzimy drzewa i krzewy na terenie
miasta

Koszt: 135 tys. z∏
Zakup i sadzenie m∏odych drzewek

i krzewów, w tym gatunków ozdobnych,
jak np. magnolia. W ten sposób uzupe∏-
nione zostanà nasadzenia zarówno
w pasach drogowych, jak na skwerach
i w parkach. Wyboru gatunków drzew
i krzewów dokona komisja sk∏adajàca
si´ ze specjalistów z zakresu ochrony
Êrodowiska i zagospodarowania przes-
trzennego. Samo sadzenie drzewek b´-
dzie okazjà do zorganizowania ˝ywej
lekcji przyrody dla przedszkolaków i
m∏odzie˝y szkolnej. Celem realizacji
projektu jest zwi´kszenie iloÊci zieleni
w mieÊcie. Dzi´ki temu nastàpi poprawa
estetyki uzdrowiska, ponadto drzewa
redukujà ha∏as, produkujà tlen, dajà
schronienie ptakom, os∏aniajà przed
wiatrem i dajà cieƒ.

Weryfikacji nie przesz∏y pomyÊlnie
trzy projekty. Pomys∏ postawienia pro-
mocyjnej tablicy z nazwà miasta na
jednym ze skwerów nie uzyska∏ wyma-
ganego poparcia 20 mieszkaƒców. Po-
dobnie propozycja zorganizowania
szczepieƒ dzieci przeciwko pneumo-
kokom (przy czym Ciechocinek i tak
uczestniczy w programie profilaktyki
zaka˝eƒ pneumokokowych). Projekt
budowy Êcie˝ek rowerowych w centrum
Ciechocinka okreÊlono zaÊ jako niepre-
cyzyjny, bowiem nie zawiera∏ szacun-
kowych kosztów, nie uwzgl´dnia∏ cià-
g∏oÊci traktów, zak∏ada∏ tak˝e likwidacj´
terenów zielonych i miejsc parkingo-
wych.

Harmonogram bud˝etu obywatels-
kiego w Ciechocinku w 2017 roku:

do 31 lipca - zg∏aszanie projektów
1 sierpnia - 15 sierpnia - weryfikacja

zg∏oszonych projektów
16 sierpnia - 31 sierpnia - g∏osowanie

10 wrzeÊnia - og∏oszenie wyników

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 2016 r. poz. 2147 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.



Kartka pocztowa
„Rok rzeki Wis∏y”

na przystani
w Ciechocinku
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Z okazji Festiwalu Wis∏y Poczta Polska
w Bydgoszczy wyda∏a barwnà kartk´ z
logo Roku Wis∏y i czterema widokami
wiÊlanymi.

A jeszcze w styczniu Poczta Polska wpro-
wadzi∏a do obiegu okolicznoÊciowy znaczek
pocztowy o nominale 6 z∏.

W ramach Festiwalu Wis∏y, na terenach
przy przystani ciechociƒskiej, swoje stoisko
mia∏a te˝ Poczta Polska. Na stoisku pocz-
towym by∏y zostawiane ofrankowane prze-
sy∏ki, stemplowane na miejscu kasowni-
kiem dziennym „Ciechocinek 1” i potem
na statku pocztowym dostawiano stempel
„Poczta na Statku Pocztowym Âw. El˝bie-
ta”. Tak ofrankowane przesy∏ki przes∏ano
statkiem do Torunia i tam otrzymajà stem-
pel odbiorczy Torunia.

Sejm Polski 22 czerwca 2016 r. podjà∏
uchwa∏´ w 550-lecie wolnego sp∏ywu Wis∏à
o ustanowieniu roku 2017 „Rokiem Rzeki
Wis∏y”.

   Wojciech Krzysztof Jankowski
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Galowym koncertem w muszli koncertowej rozpocz´∏a si´ jubileuszowa,
20. edycja Festiwalu Operowo-Operetkowego.

PublicznoÊç zgromadzona w parku
Zdrojowym wys∏ucha∏a m.in. arii ze
„Strasznego Dworu”, „Carmen”’ „Don
Pasquale” czy „Cyrulika Sewilskiego”.
Na koniec artyÊci wspólnie z publicz-
noÊcià zaÊpiewali ari´ „Usta milczà,
dusza Êpiewa” z operetki „Weso∏a
wdówka”. Pierwszy festiwalowy dzieƒ
zwieƒczy∏y efektowne iluminacje woda-
Êwiat∏o-dêwi´k na rozstawionym przy
muszli koncertowej zespole fontann.

Festiwal Operowo-Operetkowy trwa∏
od 5 do 9 sierpnia, po koncercie galo-
wym przenoszàc si´ do Teatru Letniego,
gdzie publicznoÊç mog∏a wys∏uchaç
koncertów „Mistrzowie operetki”, „Naj-
pi´kniejsze duety Êwiata”, „Przeboje
Programu I Polskiego Radia” i „Ksi´˝-
niczka Czardasza”.

„Muzyka jest noÊnikiem tego, co w
sztuce wydaje si´ nieuchwytne i szcze-
gólnie cenne, co czyni kultur´ dobrem
ponadczasowym” - podkreÊla w festi-
walowym programie Kazimierz Ko-
walski, dyrektor naczelny i artystyczny
festiwalu. „W dobie wzrastajàcej po-
pularnoÊci muzycznego kiczu, kiedy
coraz bardziej skomercjalizowany prze-

mys∏ muzyczny sprzyja najcz´Êciej ma-
∏o wymagajàcym uczestnikom kultury,
muzyka powa˝na pozostaje ostojà
prawdziwego kunsztu, harmonii i spój-
nej konsekwentnej opowieÊci”.

„Mieszkaƒcy miasta pod t´˝niami,
goÊcie i kuracjusze, z aplauzem przyj´li
inicjatyw´ Kazimierza Kowalskiego, by
w Ciechocinku w∏aÊnie letnie rendez-
vous wyznaczali sobie bohaterowie
oper, operetek i musicali, kierowani
przez czo∏owych artystów polskiej sceny
muzycznej” - pisze w festiwalowym
programie burmistrz Leszek Dzier˝e-
wicz. „Cieszy mnie, ˝e Ciechocinek tak
znakomicie sprawdza si´ jako najwi´k-
sza polska opera letnia” - dodaje.

W Ciechocinku wystàpili m.in. Alek-
sandra Borkiewicz, Paulina Janczaruk,
Ma∏gorzata Kuliƒska, Agnieszka Ma-
kówka, Ewa Szpakowska, Emilia Zieliƒs-
ka, Arkadiusz Anyszka, Albert Memeti,
Andrzej Niemierowicz, Miros∏aw Nie-
wiadomski, Eugeniusz Ratajczyk i Pawe∏
Sztompke. Festiwalowi towarzyszy∏a
Orkiestra Polskiej Opery Kameralnej pod
dyrekcjà Kazimierza Wiencka.

red.

Jubileusz Festiwalu
Operowo-Operetkowego



Happy Jazz Festival ju˝ po raz trzeci zagoÊci∏ w muszli koncertowej w Ciechocinku. Wydarzeniu towarzyszy∏
benefis Marka Gaszyƒskiego, autora tekstów i dziennikarza muzycznego.
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- W tym roku na festiwalu us∏yszymy
m∏ody jazz po∏àczony z jazzem doj-
rzalszym. A jednà z atrakcji b´dzie be-
nefis Marka Gaszyƒskiego. Wszyscy
artyÊci wykonajà przynajmniej jeden
utwór z jego tekstem - zapowiada∏ w
radiowej „Jedynce” Jerzy Szymaƒski z
Centrum Niezale˝nego ˚ycia „Sajgon”,
wspó∏organizatora Happy Jazz Festival.

W tegorocznej edycji festiwalu, w
sobot´ 12 sierpnia wystàpili m.in. Piotr
Zubek, ̧ ukasz Jemio∏a, Andrzej Kubacki,
Sylwia Kwasiborska Trio, Joanna Czaj-
kowska-Zoƒ, Sko∏owani, Apostolis
Anthimos, Moriah Woods Trio czy
Krzysztof „Puma” Piasecki.

Pierwsza edycja festiwalu odby∏a si´
w 2015 roku, a wszystko zacz´∏o si´
od telefonu Adama J´drzejowskiego,
jazzmana mieszkajàcego w Ciechocin-
ku, do Marka Gaszyƒskiego. Telefonu
z propozycjà zorganizowania jazzowe-
go wydarzenia w uzdrowisku.

„PomyÊla∏em o Ciechocinku, o tym
jaki jazz pasuje do tego miasta i do
ludzi, którzy tu przyje˝d˝ajà. Jak to,
jaki? Szcz´Êliwy, czyli happy” - wspo-
mina Gaszyƒski na ∏amach „Polska The
Times”. “Do tego pi´knego miasta jadà
przecie˝ ludzie schorowani, albo z
niepe∏nosprawnoÊciami, potrzebujàcy
lekarza, medycyny, zabiegów, porad,
ale tak˝e czegoÊ, co ich pocieszy, poz-
woli zapomnieç o bólu duszy i cia∏a,
odgoni strach, da radoÊç, rozrywk´,
Êmiech, skieruje ich myÊli ku sztuce,
artyzmowi, abstrakcji, choç na chwil´,
na tydzieƒ, dwa”.

Gaszyƒski przypomina, ̋ e jazz u swe-
go zarania by∏ muzykà tanecznà, zaba-
wowà, w przeciwieƒstwie do smutna-
wego bluesa. „Przyjà∏em to sobie za
drogowskaz: jazz weso∏y, tradycyjny,
dixieland, traditional jazz, swing, boogie
woogie, standardy, piosenki jazzowe
i piosenki jazzujàce, i dwa siostrzane

wobec jazzu gatunki: blues i ragtime”.
Jak podkreÊla, ciechociƒski festiwal

ma nie tylko promowaç jazz, ale i so-
lidarnoÊç mi´dzypokoleniowà wÊród
artystów i publicznoÊci.

Festiwalowi towarzyszy∏ benefis Mar-
ka Gaszyƒskiego, dziennikarza Polskiego
Radia, który przez 55 lat napisa∏ teksty
do ponad 350 piosenek. Najpopular-
niejsze z nich to „Sen o Warszawie”
(muzyka Czes∏aw Niemen), „Gdzie si´
podzia∏y tamte prywatki” (muzyka
Ryszard Poznakowski), „Nie zadzieraj
nosa” (muzyka Seweryn Krajewski),
“Jesieƒ idzie przez park” (muzyka Krzy-
sztof Klenczon), wspó∏autorem tego
tekstu jest Bogdan Loebl. Gaszyƒski
podczas imprezy odebra∏ nagrod´ bur-
mistrza Ciechocinka za promocj´ ak-
tywnoÊci twórczej osób z niepe∏no-
sprawnoÊciami (wi´cej na stronie 13).

         red.

Szcz´Êliwy jazz z benefisem



- To dzi´ki temu festiwalowi niepe∏nosprawni artyÊci znajdujà sens w swoim nie∏atwym ˝yciu - us∏yszeliÊmy
ze sceny muszli koncertowej podczas tegorocznego Mi´dzynarodowego Festiwalu Piosenki M∏odzie˝y Niepe∏-
nosprawnej.
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Integracja na scenie i w ˝yciu

Przez pi´ç dni, od 26 do 30 lipca,
ponad 50 m∏odych, niepe∏nospraw-
nych wykonawców Êpiewa∏o w Toruniu
(podczas koncertu inauguracyjnego)
i Ciechocinku, bioràc udzia∏ w XXI Mi´-
dzynarodowym Festiwalu Piosenki M∏o-
dzie˝y Niepe∏nosprawnej. Wydarzeniu
towarzyszy∏y kilkunastodniowe warsz-
taty wokalne dla uczestników.

- Ten festiwal chyba najbardziej fan-
tastycznie wpisuje si´ w charakter uz-
drowiska - mówi∏ przed koncertem ga-
lowym burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

- Nie znamy drugiego takiego festi-
walu, gdzie osoby niepe∏nosprawne sà
akceptowane takimi, jakimi sà - mówi∏a
Angelika Wawrzyk, jedna z wykonaw-
czyƒ, czytajàc list od wszystkich uczest-
ników festiwalu. - To dzi´ki impresjom
niepe∏nosprawni artyÊci znajdujà sens
w swoim nie∏atwym ˝yciu. Dzi´ki po-
bytowi w Ciechocinku wychodzimy do
ludzi, pozbywamy si´ blokad, pokazu-
jemy, na co nas staç.

Miros∏aw Satora, wieloletni prezes
Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepe∏no-
sprawnych „Pro Omnibus”, organiza-
tora wydarzenia, zapewnia∏ ˝e najwa˝-
niejszym celem festiwalu jest integracja
niepe∏nosprawnych. W rozmowie ze

„Zdrojem” Satora podkreÊla, ˝e ten cel
udaje si´ osiàgnàç. Przyk∏ady? - Ewa
Lewandowska, zwyci´˝czyni z 2007
roku, która mieszka i koncertuje w USA.
Pawe∏ Modek, który dziÊ Êpiewa w ope-
rze, Justyna Moroz, która skoƒczy∏a
ekonomi´ i zosta∏a ksi´gowà, ale wcià˝
Êpiewa. I to nie sà odosobnione przy-
padki - wylicza.

- To dowodzi, ˝e wchodzàc na sce-
n´ ci ludzie nabierajà pewnoÊci siebie.
Kontakty z innymi ludêmi pomagajà
im odnaleêç si´ w ˝yciu - mówi Satora.
- Nie mo˝na ca∏y czas wstydziç si´ swo-
jej niepe∏nosprawnoÊci, trzeba Êmia∏o
walczyç o swoje, zw∏aszcza jeÊli ma si´
talent. Nie tylko przez te pi´ç minut na
scenie, ale przez ca∏e ˝ycie - dodaje.

Festiwal, jako mi´dzynarodowy, goÊ-
ci∏ uczestniczki z Ukrainy (wykonaw-
czyni z Rosji niestety nie dotar∏a do
Ciechocinka). Walentyna ¸osowska,
cz∏onkini jury i instruktorka z Ukrainy,
wr´czy∏a burmistrzowi Leszkowi Dzier-
˝ewiczowi symboliczny obrazek. - To
dwa go∏´bie na znak pojednania. Niech
˝yje polsko-ukraiƒsko-rosyjska przyjaêƒ!
- podkreÊla∏a. - Na emocje, które sà u
góry, w polityce, u nas nie ma miejsca
- uÊmiecha si´ Satora.
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Laureaci XXI Mi´dzynarodowego
Festiwalu Piosenki M∏odzie˝y

Niepe∏nosprawnej

Wyró˝nienia:
Agata Widlarz - „Im wi´cej Ciebie tym

mniej”
Anna Czaman - „Suds in the Bucket”

Anna Ilminowicz - „An Angel”
Iwan Hrytsiv - „Show must go on”
Julia Walczyna - „Nie zapomnij”
Matylda Obiega∏a - „Meluzyna”
Viktoria Pongowska - „Nuty na

szcz´Êcie”

3. miejsce:
Tatiana Opuszko - „Góry”

Aleksandra Nykiel - „Tyle z tego co
masz”

2. miejsce:
Milena WiÊniewska - „Since I have left

you”
Patrycja B∏ach - „Nieznajomy”

1. miejsce:
Amelia Dubanowska - „When We Were

Young”
Monika Wójcikowska - „Treasure”

Grand Prix:
Aleksandra Or∏owska - „Aleja gwiazd”



Don Vasyl Êwi´towa∏ jubileusz 55-lecia pracy artystycznej podczas XXI Mi´dzynarodowego Festiwalu Piosenki
i Kultury Romów w Ciechocinku.
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Festiwal Romów z jubileuszem

Na stadionie miejskim 14 i 15 lipca
wystàpili romscy artyÊci z Polski oraz
Grecji, Szwecji, Kanady, W´gier, Gruzji,

Mo∏dawii, Niemiec, Czech, S∏owacji,
Ukrainy i Bia∏orusi. Na p∏ycie stadionu
roz∏o˝y∏ si´ tabor, a drugi dzieƒ imprezy

na ˝ywo transmitowa∏a TVP2. Koncerty
prowadzili Anna Popek i Dziani.

Rozmowa z Don Vasylem
dyrektorem Mi´dzynarodowego
Festiwalu Piosenki i Kultury Romów

„Zdrój”: W tym roku obchodzi pan
jubileusz 55-lecia pracy artystycznej.
Skàd pan bierze si∏´ do dzia∏ania?

Don Vasyl: Bardzo dobre pytanie.
Si∏´ i energi´ dajà mi nasi widzowie,
sympatycy naszej muzyki. Ale skoro
si∏a, to i skàd pieniàdze? Co roku si´ z
nimi borykamy, ciàgle dok∏adam do
festiwalu i sp∏acam zwiàzane z nim
d∏ugi. Jestem wdzi´czny panu burmis-
trzowi, ˝e nam pomaga. Wiemy dosko-
nale, ˝e to ma∏e miasteczko, stàd i bud-
˝et jest ma∏y. Dostajemy 100 tys z∏, co
wystarcza nam na op∏acenie sceny,
cz´Êci ochrony i ∏awek. Ca∏y nasz bud˝et
wynosi ok. 400 tys. z∏. Reszt´ Êrodków
zbieramy z biletów, choç Romowie
wchodzà na festiwal za darmo. Uwa-
˝ajà, ˝e nie muszà p∏aciç, nad czym
sam ubolewam. Bardzo mnie te˝ mart-
wi, ˝e t´ samà sum´ dostajemy od lat.
W tym roku zwracaliÊmy uwag´ na
fakt, ˝e to festiwal z jubileuszem, a
przed samà imprezà dostaliÊmy odpo-
wiedê, ˝e nic nie dostaniemy. Nie zos-
tawia si´ w ostatniej chwili cz∏owieka,
który tonie, bo on si´ i brzytwy chwyci.

Jak pan wspomnia∏, Ciechocinek
nie jest du˝à miejscowoÊcià i 100 tys.
z∏ nie jest dla niego ma∏a sumà.

- Nie mamy ̋ alu do pana burmistrza,
ale jest nam przykro, ˝e w∏adze nie
chcà zwi´kszyç finansowania. A prosi-
my o to co roku. PowinniÊmy si´ spot-
kaç z radnymi i burmistrzem, porozma-
wiaç.

Mimo tych problemów co roku de-
cyduje si´ pan organizowaç festiwal.

- ZapuÊci∏em tu korzenie, przywioz-
∏em swoich dziadków, pradziadków,
rodziców. Dlatego ciàgle mam nadziej´,
˝e w∏adze docenià nasze dzia∏ania. A
mamy te˝ du˝o propozycji z innych
miast, które ch´tnie przyj´∏yby nasz
festiwalowy tabor.

Wspomina∏ pan ju˝ wczeÊniej, ˝e
rozwa˝a przeniesienie festiwalu.

- Raz ju˝ tak zrobiliÊmy, w Glinojecku
zaproponowano nam lepsze warunki
i tam pojechaliÊmy. Nie chc´ wymieniaç
wszystkich propozycji, jakie otrzymuje-
my, ale mamy sygna∏y z Sopotu, Rado-
mia, Szczecina, Koszalina, gdzie sà wiel-
kie amfiteatry i nie ma takich kosztów.
Niezr´cznie jest mi opuÊciç Ciechocinek,
ale niestety chyba nie dam rady. Nie
chc´ szanta˝owaç w∏adz miasta, ale
nie zdo∏am dêwigaç dalej finansów
tego festiwalu. Miasto powinno zain-
westowaç troszeczk´ w ten festiwal.
Bo to jedyna impreza, która przez trzy
godziny transmitowana jest na ˝ywo
w telewizji.

A zewn´trzni sponsorzy?

- Nie mamy ˝adnych sponsorów.
Zwraca∏ si´ do nich nawet pan bur-
mistrz, ale niestety bezskutecznie. I to
mo˝e byç prawda. Dlatego liczymy tyl-
ko na siebie, na bilety i na to, co nam
da Rada Miasta.

Wracajàc do jubileuszu. 50 lat to
szmat czasu, jak zmieni∏a si´ przez
ten czas kultura romska?

- Zmieni∏a si´ pozytywnie, Polacy za-
cz´li nas doceniaç, zauwa˝aç, odró˝-
niaç „niedobrych Cyganów” od po-
rzàdnych Romów. Bo integracja, po-
znawanie naszej kultury i tradycji to
najwa˝niejsze przes∏anie tego festiwa-
lu. W tym roku, w zwiàzku z jubi-
leuszem mojej pracy artystycznej, po-
stawiliÊmy na promowanie m∏odych
talentów, których mnóstwo pojawi∏o
si´ na scenie.
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Miasto przekazuje na rzecz Festiwa-
lu Piosenki i Kultury Romów 100 tys.
z∏ rocznie, zapewnia tak˝e noclegi dla
ekipy telewizyjnej (wycenione przez
TVP na 50 tys. z∏) i pokrywa koszty po-
rzàdkowania stadionu i mediów. Orga-
nizator ma wy∏àcznoÊç na czerpanie
zysków z wynajmu terenu na stadionie
miejskim (m.in. pod stoiska gastrono-
miczne) oraz ze sprzeda˝y biletów. Tym
samym jest to najhojniej dofinansowany
festiwal w Ciechocinku.



Choç rozpocz´∏o si´ ju˝ g∏osowanie w tegorocznym bud˝ecie obywa-
telskim, wcià˝ realizowane sà projekty, które zwyci´˝y∏y w ubieg∏orocznej
edycji.
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W ostatnim tygodniu lipca ruszy∏y
prace zwiàzane z budowà miejskiej pla-
˝y nad Wis∏à, która w cuglach wygra∏a
g∏osowanie w zesz∏ym roku. Nad wiÊ-
lanym brzegiem pojawi∏y si´ ju˝ altany,
kràg ogniskowy, utwardzony parking,
nawieziono te˝ piasek na pla˝´ i boiska
do pi∏ki siatkowej i badmingtona. Upo-
rzàdkowano tak˝e ca∏y teren, ods∏a-
niajàc widok na Wis∏´.

Pla˝a zdà˝y∏a ju˝ goÊciç Festiwal Wis-
∏y 13 sierpnia. Teraz teren zostanie jesz-
cze obsiany trawà i zakrzewiony.

Pod znakiem zapytania stoi sprawa
hangaru i pomostu, który znalaz∏ si´
w projekcie. Powód? Brak Êrodków.
Pomys∏odawcy w projekcie wnioskowali
o 80 tys. z∏, po weryfikacji finansowanie
podniesiono do 180 tys. z∏. Ale i to
okaza∏o si´ niewystarczajàce. Brakujàce
elementy mogà jednak znaleêç si´ w
projekcie przysz∏orocznego bud˝etu
miasta.

Zakupy dla stra˝aków i harcerzy

Do Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej trafi∏a
ju˝ wi´kszoÊç sprz´tu w ramach wyno-
szàcego 42 tys. z∏ projektu. Chodzi o
fantomy, defibrylatory, pompy czy ra-
diotelefony. Zakupiony zostanie jeszcze
ponton z przyczepà. Zbierane sà oferty
na zakup wyposa˝enia dla Harcerskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go. - Chodzi o zestaw ratunkowy z
podstawowymi materia∏ami, desk´
ortopedycznà oraz bardzo przydatne

w przypadku szkoleƒ fantomy i defi-
brylatory - mówi∏ w ubieg∏ym roku Da-
wid Grabowski, ówczesny dru˝ynowy
8 Ciechociƒskiej Dru˝yny Harcerzy. Na
zakup czeka te˝ zestaw defibrylatorów,
które pojawià si´ przy hali sportowej i
siedzibie stra˝y po˝arnej.

Inwestycje na Osiedlu Królów

Zamontowane sà ju˝ progi zwalnia-
jàce na ul. Boles∏awa Chrobrego. Nie-
mo˝liwe okaza∏o si´ oznakowanie po-
bliskiego skrzy˝owania, gdy˝ w myÊl
obowiàzujàcych przepisów oznakowaç
nale˝a∏oby ca∏e osiedle, a na to nie
pozwalajà finanse. Ruszy∏y natomiast
prace przy placu zabaw przy ul. Mieszka
I. D∏ugo nie mo˝na by∏o znaleêç wy-
konawcy, ostatecznie miasto wyrównu-
je i przygotowuje teren w∏asnymi si∏ami.
Zamawiane jest tak˝e wyposa˝enie
placu.

Wszystkie inwestycje finansowane z
ubieg∏orocznej edycji bud˝etu obywa-
telskiego powinny byç sfinalizowane
do koƒca tego roku.

Buduje si´ z bud˝etu
Na poczàtku sierpnia przy t´˝ni nr 1

stan´∏a plansza do pamiàtkowych foto-
grafii z Ciechocinka z wizerunkiem Jasia
i Ma∏gosi. Ju˝ kilka minut po monta˝u
skorzystali z niej pierwsi turyÊci.

- Nowà makiet´ przygotowaliÊmy przede
wszystkim z myÊlà o kuracjuszach, którzy
jako dzieci byli w Ciechocinku i pami´tajà
postaci Jasia i Ma∏gosi. To taki sentymen-
talny powrót do dzieciƒstwa. Choç plansza
cieszy si´ te˝ ogromnà popularnoÊcià wÊród
dzieci - mówi Janusz Hawik, kierownik
Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta.

„Drewniane, estetyczne i stylowe, brawo!
Tak powinny wyglàdaç wszystkie miejskie
tablice i mapki w przestrzeni publicznej”
- chwali∏ w mediach spo∏ecznoÊciowych
Marcin Strych, przewodniczàcy Komisji
OÊwiaty, Kultury, Sportu i Promocji w
Radzie Miejskiej.

To druga konstrukcja w mieÊcie, podob-
na od roku stoi przy fontannie „Grzybek”.

Pamiàtkowa
fotografia

Mistrzostwa Województwa
w taƒcu towarzyskim

Nawet 150 par weêmie udzia∏ w Otwar-
tych Mistrzostwach Województwa Kuja-
wsko-Pomorskiego w taƒcu towarzyskim.

W ciechociƒskiej hali sportowej przy ul.
Lipnowskiej 16 wrzeÊnia wystàpi nawet 150
par, tak poczàtkujàcych, jak i doÊwiadczonych
zawodników. - B´dzie na co popatrzeç - za-
pewnia Katarzyna Grz´ska z Tanecznego Klu-
bu Sportowego DANCE & DANCE.

Zawody rozpoczynajà si´ o godzinie 11.
Bilety wst´pu: 20 z∏ normalny, 10 z∏ ulgowy,
dzieci do lat 7 wst´p wolny.

Wydarzenie organizujà Federacja Taƒca
Sportowego, Taneczny Klub Sportowy DAN-
CE & DANCE Toruƒ oraz Sanatorium ZDRO-
WIE z Ciechocinka. Swoim patronatem tur-
niej objà∏ Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz Cie-
chocinka.
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Marek Gaszyƒski, twórca tekstów piosenek, dziennikarz muzyczny i dyrektor ciechociƒskiego Happy Jazz
Festival, otrzyma∏ tegorocznà nagrod´ burmistrza Ciechocinka za promocj´ aktywnoÊci twórczej osób z nie-
pe∏nosprawnoÊciami.
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Marek Gaszyƒski z nagrodà za promocj´
twórczoÊci osób niepe∏nosprawnych

si´ pan po wsze czasy - podkreÊli∏ bur-
mistrz Leszek Dzier˝ewicz.

- Do ogromnej liczby tekstów napi-
sanych przez Marka Gaszyƒskiego nie-
bawem do∏àczy kolejny, bowiem po-
pe∏ni∏ on tekst o Ciechocinku. Muzyk´
skomponowa∏a Katarzyna Gaertner,
teraz czekamy na aran˝acj´ i szukamy
wykonawcy - doda∏ burmistrz. Piosenka
Gaszyƒskiego nosi tytu∏ „Sen o Ciecho-
cinku”.

Marek Gaszyƒski otrzyma∏ tak˝e
obraz „Sen o Ciechocinku”, który przed-
stawia nieistniejàcy ju˝ basen termalno-
solankowy. Podarunek wr´czyli Krzysz-
tof Jarosz, prezes Komisji Zdrojowej,
Dominika Sikorska jako przedstawiciel-
ka m∏odych mieszkaƒców, oraz w imie-
niu Stowarzyszenia Polskich Mediów
Teresa Kudyba, która wraz z Krzyszto-
fem Biaduniem rozpocz´∏a produkcj´
teledysku do przygotowywanej piosen-
ki.

Tegorocznemu Happy Jazz Festival
towarzyszy∏ benefis Marka Gaszyƒskie-
go.

     red.

- Czyli za przyjaêƒ, jakà otrzyma∏em
od Sajgonu, od pana burmistrza. Na-
prawd´ jestem wzruszony - mówi∏ Ga-
szyƒski, który jazzowy festiwal tworzy
w Ciechocinku wraz z Centrum Nieza-

le˝nego ˚ycia „Sajgon”, zajmujàcym
si´ rehabilitacjà osób z urazami kr´go-
s∏upa.

- Przekazuj´ t´ statuetk´ oczekujàc
deklaracji, ˝e z Ciechocinkiem zwiàza∏
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WiÊlane flisy, rejsy statków ˝eglugi parowej, wyprawy cz∏onków Warszawskiego Towarzystwa WioÊlarskiego
to ju˝ przesz∏oÊç. W porównaniu z dawnymi czasami, na WiÊle odbywa si´ niewielki ruch.
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Przyjemne ko∏ysanie wÊród fal

Gdyby nie Festiwal Wis∏y, impreza
zorganizowana przez mi∏oÊników kró-
lowej polskich rzek, ciechocinianie nie
mogliby zobaczyç ró˝norodnych stat-
ków, które niegdyÊ  p∏ywa∏y po rzece.
Galary, szkuty, tratwy, baty, lejtaki, ∏o-
dygi, dubasy, gabar, bocznoko∏owiec,
a nawet drakkary i d∏ubanki pojawi∏y
si´ na WiÊle w okolicy Ciechocinka.

A pomyÊleç, ̋ e ruch jednostek p∏ywa-
jàcych na rzece by∏ kiedyÊ oczywisty.
Na przystani w Ciechocinku zatrzymy-
wa∏y si´ statki, stàd mo˝na by∏o udaç
si´ w podró˝ w dó∏ lub w gór´ rzeki.
Ju˝ w 1851 roku zosta∏a uruchomiona
regularna linia ˝eglugi parowej Warsza-
wa - Ciechocinek Spó∏ki ̊ eglugi Parowej
na Rzekach Sp∏awnych Królestwa hrabia
Zamoyski et Compania. 20 lat póêniej
funkcjonowa∏a ˚egluga Parowa Mau-
rycego Fajansa, przekszta∏cona w Mau-
rycy Fajans i Synowie. Mimo rozwoju
transportu kolejowego nadal przewo-
˝ono rzekà ludzi i towary, funkcjono-
wa∏y porty i przystanie rzeczne.

Rejsy w wolnej Polsce

W wolnej Polsce Wis∏a ciàgle by∏a
arterià komunikacyjnà, wa˝nà te˝ dla-
tego, ˝e Polska uzyska∏a dost´p do mo-
rza i zbudowano Gdyni´. W 1938 roku
w II Rzeczpospolitej statkami rzecznymi
przetransportowano 742 tysi´cy ton
∏adunków, przewieziono 991 tysi´cy
pasa˝erów! Tak du˝a liczba osób uda-
jàcych si´ w podró˝ rzekà wynika∏a te˝
z popularnoÊci turystyki wiÊlanej. Przy-
k∏adowo Polska ˚egluga Rzeczna „Vis-
tula”, której biuro mieÊci∏o si´ w War-

szawie przy ul. Mazowieckiej 12, ofe-
rowa∏a w latach trzydziestych ubieg∏ego
wieku podró˝e i wycieczki Wis∏à i mo-
rzem do Gdyni. W prospekcie reklamo-
wym firmy czytamy:

„Wygodne i ∏adnie urzàdzone paro-
statki kursujàce na tej linii, nie ust´pujà
zupe∏nie statkom, kursujàcym na Renie
i mogà zadowoliç nawet najwybred-
niejszà publicznoÊç, która przy stosun-
kowo niewielkich kosztach chce od-
bywaç podró˝ w wygodnych warun-
kach”. W restauracji mo˝na by∏o spo˝yç
trzy posi∏ki: Êniadanie, obiad i kolacj´
za 6 z∏. PodkreÊlano, ˝e „podró˝ Wis∏à
jest tanià i przyst´pnà przyjemnoÊcià
dla wszystkich, którzy muszà ograniczaç
swoje wydatki”. Zach´cano du˝ymi
ulgami do organizowania wycieczek
szkolnych dla m∏odzie˝y „spragnionej
s∏oƒca i powietrza”.

Podró˝ dla nerwowo wyczerpanych

Porównywano te˝ podró˝ kolejà i
statkiem. „Ró˝nice szybkoÊci pociàgu
pasa˝erskiego w stosunku do szybkoÊci
statku wynagradza wielka wygoda i
mo˝noÊç znacznie przyjemniejszego
sp´dzenia czasu wed∏ug swego uzna-
nia. Dlatego te˝ z przejazdu statkiem
do miejsc takich jak P∏ock, Ciechocinek
i inne korzysta wiele osób s∏abych i ner-
wowo wyczerpanych, poniewa˝ daje
to im prawdziwy odpoczynek”.

Zachwalano dostosowanie czasu od-
jazdu statku do po∏àczenia z pociàgami,
które mog∏y dowieêç pasa˝erów odda-
lonych od Wis∏y. Z rozk∏adu jazdy stat-
ków wynika, ˝e z Warszawy odp∏ywa-

∏y do Ciechocinka trzy statki: o 17.30,
23.30 i 9.00 liniami: tczewskà, gdyƒskà
i gdaƒskà. Podró˝ trwa∏a oko∏o 17-18
godzin. Do pokonania by∏o 199 kilo-
metrów. Z przystani funkcjonowa∏o
dogodne po∏àczenie autobusowe, w
ciàgu 15-20 minut podró˝ny dociera∏
do centrum uzdrowiska.
Ach jak przyjemnie!

Tu˝ przed II wojnà Êwiatowà podró˝
statkiem mo˝na by∏o umiliç sobie nu-
ceniem piosenki „Ach jak przyjemnie”.
Wielki przebój Henryka Warsa do s∏ów
Ludwika Starskiego znany z filmu „Za-
pomniana melodia” z 1938 roku Êpie-
wa∏y Helena Grossówna i Jadwiga An-
drzejewska:
Ach, jak przyjemnie ko∏ysaç si´ wÊród fal,
Gdy szumi, szumi woda i p∏ynie sobie w dal.
Ach, jak przyjemnie, radosny p∏ynie Êpiew,
˚e szumi, szumi woda i m∏oda szumi krew.
I tak uroczo, tak ochoczo serce bije w takt,
Gdy jest pogoda, szumi woda, tak nam ma∏o
brak do szcz´Êcia!

Jeszcze w latach 70. XX wieku po
rzece odbywa∏y si´ rejsy w okolicy Cie-
chocinka. A to, jaki by∏ klimat wycieczek
turystycznych w PRL, upami´tnia kul-
towa komedia „Rejs” w re˝. Marka Pi-
wowskiego.

Miejmy nadziej´, ˝e jeszcze nie raz
poko∏yszemy si´ po WiÊle, pop∏yniemy
do Torunia, W∏oc∏awka lub dalej. Na
szcz´Êcie w sezonie letnim mo˝na od-
byç rejs „Basem” z ciechociƒskiej przys-
tani. Krótki, ale oddaje atmosfer´ pod-
ró˝y królowà polskich rzek.

Aldona Nocna
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18 sierpnia min´∏a 80. rocznica urodzin Edwarda Stachury (1937-1979) - poety, prozaika, pieÊniarza, t∏umacza,
który ju˝ za ˝ycia sta∏ si´ legendà. Jego Êladami podà˝ajà wielbiciele twórczoÊci artysty.

Po jego Êmierci Jaros∏aw Iwaszkie-
wicz powiedzia∏: - KochaliÊmy go bar-
dzo i kochamy dziÊ jeszcze bardziej,
kiedy jego s∏owo ju˝ tylko zosta∏o z na-
mi... B´dzie nam towarzyszy∏ do koƒca
i raêniej nam b´dzie w jego to-
warzystwie.

TwórczoÊcià Edwarda Stachury in-
teresujà si´ kolejne roczniki wra˝liwych
na s∏owo m∏odych ludzi. Przyje˝d˝ajà
na imprezy organizowane w ró˝nych
miejscach Polski: Warszawie, Âwidniku,
Grochowicach. Nie zapomniano o po-
ecie w ¸azieƒcu i w Aleksandrowie Ku-
jawskim. Rok 2017 og∏oszono Rokiem
Edwarda Stachury w Aleksandrowie
Kujawskim, w którym odbywa si´ cykl
ró˝norodnych imprez. Przed nami ju˝
w pierwszych dniach wrzeÊnia XVI
Ogólnopolskie Spotkania Poetów „Bia-
∏a Lokomotywa” organizowane w ¸a-
zieƒcu przez Dari´ Danut´ Lisieckà.

Piosenki Stachury Êpiewajà m.in.:
Anna Chodakowska, Jacek Ró˝aƒski,
Marek Ga∏àzka, Jan Kondrak, Marek
Stawiƒski i zespó∏ Stare Dobre Ma∏-
˝eƒstwo. Mo˝na je us∏yszeç na turys-
tycznych szlakach i na imprezach przy
ognisku. Utwór „Zobaczysz” Êpiewa
zespó∏ Hey. Z ksi´garskich pó∏ek znikajà
tomiki wierszy, opowiadania i powieÊci
Stachury, co jest dowodem, ˝e jego
twórczoÊç ciàgle budzi zainteresowa-
nie.

Warto odnotowaç wydanie zbiorów
listów. W 2006 r. ukaza∏y si´ „Listy do
pisarzy” Edwarda Stachury pod redak-
cjà Dariusza Pachuckiego, a w 2007r.
odby∏a si´ premiera „Listów do Danuty
Paw∏owskiej”. Obie pozycje zawierajà
fragment bogatej korespondencji, ja-
kà poeta prowadzi∏ z wieloma osoba-
mi. Z kolei ostatni numer miesi´cznika
„TwórczoÊç” zawiera listy do Marii
Dzier˝yƒskiej. Ukaza∏y si´ te˝ dwa tomy
„Dzienników. Zeszytów podró˝nych”
Stachury. W 2014 roku w 35. rocznic´
Êmierci pisarza ukaza∏a si´ ksià˝ka bio-
graficzna „Buty Ikara” Mariana Bu-
chowskiego, a Teresa Kudyba nakr´ci∏a
film „Edward Stachura z tego Êwiata”.
Wcià˝ powstajà ksià˝ki poÊwi´cone

Stachura. Piewca poezji ˝ycia
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jego twórczoÊci. Ostatnio wydane to
„Z pad∏ych wstawanie. O melancholii
w pisarstwie Edwarda Stachury”  Anny
Ma∏czyƒskiej i „KtoÊ spoza planety.
Spotkania z Edwardem Stachurà”
Barbary Czochralskiej.

Mi∏oÊnicy literatury po prostu czyta-
jà jego utwory. Dla mieszkaƒców
naszego powiatu bliska jest przede
wszystkim „Ca∏a jaskrawoÊç”. Stachura
umieÊci∏ akcj´ swojej powieÊci w oko-
licach miejsca, w którym si´ wychowa∏
i wzrasta∏ - ¸azieƒca. Sà to Ciechocinek
(tu przez trzy lata uczy∏ si´ w Liceum
Ogólnokszta∏càcym im. S. Staszica, tu
pozna∏ Janusza ˚ernickiego, z którym
si´ zaprzyjaêni∏, tu zaczà∏ pisaç swoje
pierwsze utwory, majàc 17 lat), Alek-
sandrów Kujawski, Odolion i Nieszawa.
Warto przypomnieç, ˝e tytu∏owà „ca∏à
jaskrawoÊç” g∏ówny bohater powieÊci
zobaczy∏ na nadwiÊlaƒskiej skarpie po-
mi´dzy Nieszawà a Przypustem.

Kiedy kilka lat po Êmierci Edwarda
Stachury ukaza∏y si´ jego dzie∏a w pi´-
ciu tomach (dwa wydania) z charakte-
rystycznà d˝insowà ok∏adkà, sta∏y si´
biblià dla m∏odych ludzi. Stachura sta∏

si´ mitem, a bohaterowie jego utwo-
rów - wra˝liwi, wolni, w´drujàcy, za-
chwyceni Êwiatem - wzorem dla m∏o-
dych. Aby to zrozumieç, trzeba przy-
pomnieç, ˝e otacza∏a ich szara rzeczy-
wistoÊç PRL lat osiemdziesiàtych XX w.
Stachura w pewien sposób ukazywa∏
jasnoÊç wewn´trznà, otwiera∏ na pi´kno
Êwiata, którym potrafi∏ si´ zachwycaç.
Pisa∏ o mi∏oÊci, przyjaêni i cierpieniu.
Utrwala∏ codziennoÊç w jej banalnoÊci
i niezwyk∏oÊci zarazem. JednoczeÊnie
oddawa∏ te˝ l´ki egzystencji i poczucie
obcoÊci w otaczajàcym Êwiecie. Zabiera∏
na cudne manowce… Choç by∏ w wie-
ku rodziców ówczesnych nastolatków,
sta∏ si´ kimÊ bliskim, o którym poufa-
le mówi∏o si´ Sted. Jedna z wielbicie-
lek twórczoÊci poety napisa∏a po jego
Êmierci: Sted ciàgle w nas ˝yje.

W ró˝ny sposób pojawiajà si´ skrzy-
dlate s∏owa Stachury. Przyk∏adowo:
„Cudne Manowce” to restauracja w
Olsztynie, Nysie i G∏´binowie, a „Bia∏a
Lokomotywa” to kawiarnia w Nowej
Rudzie… Funkcjonuje te˝ strona inter-
netowa www.stachuriada.pl

              Aldona Nocna



Ciechociƒski Z∏oÊnik, a do tego Topsy Turvy's z francuskiego Poitiers, NaPi´cie z Bytowa i Syf z Torunia zagrali
podczas drugiej edycji Punk Fest w klubie muzycznym „Jedyna”.

Zdrowa Woda zagra∏a utwory z najnowszej p∏yty „W tu-
nelu” i swoje najwi´ksze przeboje. Zespó∏ wystàpi∏ w sk∏a-
dzie: Marek Modrzejewski (wokal), S∏awek Ma∏ecki (gitara),
S∏awek Jagas (gitara basowa), Krzysztof Baranowicz (orga-
ny hammonda, piano, harmonijka), Dawid Leszczyk (per-
kusja).

Zdrowa Woda, która 1992 roku wspó∏organizowa∏a z
Jerzym Owsiakiem Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy,
gra∏a ju˝ na Woodstocku w 1995 i 1998 roku. Po niemal
20 latach wróci∏a na scen´ w Kostrzynie.

Zapis obszernych fragmentów koncertu umieÊci∏ na
YouTube Lech Bekulard (nagranie znajdziesz na portalu
„Zdroju” w dziale „Kultura”).

Zdrowa Woda wystàpi∏a 4 sierpnia z koncertem na Ma∏ej Scenie tegorocznego Przystanku Woodstock.
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Punk Fest w „Jedynej”

Zdrowa Woda na Woodstocku
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W ciechociƒskim klubie muzycznym
„Jedyna” ju˝ po raz drugi zagra∏y
punkowe kapele w ramach „Musi byç
nierówno PUNK FEST”.

- Idea zrodzi∏a si´ wraz z powstaniem
zespo∏u Z∏oÊnik, którego za∏o˝ycielem
i wokalistà jest Antoni Pytka - mówi
Adam Majewski, mened˝er „Jedynej”.
- To obecnie jedyny m∏ody zespó∏
grajàcy w naszym mieÊcie, nad czym
niestety bardzo ubolewamy, poniewa˝
lokalne zespo∏y zawsze Êciàgajà wielu

znajomych z okolic i sala na koncertach
nie Êwieci pustkami. Dzi´ki koncertom,
które Z∏oÊnik zagra∏ w wielu polskich
klubach, na festiwalach oraz zlotach,
ch∏opaki mieli okazje rozszerzyç
znajomoÊci z innymi zespo∏ami i poznaç
"podziemnà" nisz´ punkowej sceny w
Polsce - wyjaÊnia.

Kto stworzy∏ line up tegorocznego
Punk Festu? NaPi´cie z Bytowa
zapewnia, ˝e „gra ostrà punkowà”. Syf
z Torunia to m∏oda formacja grajàca

punk rock po∏àczony z metalem,
funkiem i rapem.

Z francuskiego Poitiers przyjechali
Topsy Turvy’s, którzy grajà od 2008
roku i majà za sobà kilka wydawnictw
oraz ponad 200 koncertów zagranych
w Szwecji, Danii, Holandii, Grecji, Serbii,
Macedonii, S∏owacji, Chorwacji, Polsce
i Japonii.
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„Ostatni pokój” to klimatyczna opowieÊç o odkrywaniu siebie wÊród
zakurzonych wspomnieƒ. Z autorkà ksià˝ki, Krystynà Wasilkowskà-
Frelichowskà, spotkaliÊmy si´ 7 lipca w Galerii-Czytelni Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
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Jest rok 1990. Ewa Wojciechowska,
45-letnia wdowa i dyrektorka miejsco-
wego domu kultury, wiedzie spokojne
˝ycie w ma∏ym miasteczku nad Wis∏à.
Mieszka z s´dziwymi rodzicami i nasto-
letnià córkà Kamà. Niespodziewane
pasmo wydarzeƒ ca∏kiem zmienia Êwiat
g∏ównej bohaterki: najpierw dostaje
„paczk´ z zaÊwiatów”, która okazuje
si´ cennà pamiàtkà po prababci Flo-
rentynie (przedwojennej warszawiance).

W ogromnej liczbie obecnie wyda-
wanych tytu∏ów tzw. literatury kobiecej,
prezentowana powieÊç wyró˝nia si´
niewàtpliwie pi´knym literackim j´zy-
kiem i ciekawym pomys∏em. Uroku
historii dodaje rodzinna pasja kulinarna.
Smaki i zapachy unoszà si´ nad kolej-
nymi stronami. Na koƒcu sà te˝ przepisy
na konkretne potrawy.

Ale do tego sposobu pisania ksià˝ek
autorka ju˝ nas przyzwyczai∏a w po-
przednich tytu∏ach dotyczàcych wielo-
kulturowej Nieszawy: „Zapach Êwie˝ych
malin” oraz „Wysokie progi. OpowieÊci
z wy˝szych sfer”. Obecna to jedna z
tych ksià˝ek, które czarujà czytelnika
przenoszàc go w pi´kny i tak zwyczajny
Êwiat ludzkich spraw. PowieÊç „Ostatni
pokój” to saga rodzinna z gatunku po-

wieÊci szkatu∏kowych, przesycona mi-
∏oÊcià i tajemnicami oraz pamiàtkami
rodzinnymi. W trakcie lektury czytelnik
otwiera poszczególne szufladki, z któ-
rych, oprócz wspomnieƒ, wysypujà si´
sekrety skrywane od lat i pamiàtki po
prababci Florentynie.

Podczas spotkania z autorkà mo˝na
by∏o delektowaç si´ przepysznymi ciast-
kami zwanymi „hammantasze”. Ich
nazwa stanowi nawiàzanie do imienia
Hamana, pierwszego ministra na dwo-
rze króla perskiego Kserksesa I, a jedno-
czeÊnie nawiàzuje do jednego z boha-
terów powieÊci. Obecni na spotkaniu
na kilka chwil przenieÊli si´ w czasie, a
potem wróciliÊmy i udaliÊmy si´ do au-
torki po dedykacj´.

       Mariola Ró˝aƒska

Ostatni pokój
w miejskiej bibliotece

Wystàpili
pod t´˝niami

KINO „ZDRÓJ”
We wrzeÊniu planujemy zagraç:

„MamuÊki majà wychodne”
komedia, prod. USA, czas projekcji: 1,30,

od 15 lat
1.09 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 2.09 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19).

„Zawsze jest czas na mi∏oÊç”
komedia obyczajowa, prod. Wlk. Brytania,

czas projekcji 1,42
8.09 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 9.09 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19).

„Gang wiewióra 2”
bajka, animacja, komedia, przygodowy, prod.

Kanada, USA, Korea Pd.,
czas projekcji 1.26, b/o,
projekcja w systemie 2D

9.09 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 10,09 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16).

„Obdarowani”
dramat obyczajowy, prod. USA,

czas projekcji 1,41, od 15 lat
15.09 (piàtek) godz.19.00 (kasa 18-19)

i 16.09 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19).

„Renegaci”
thriller, akcja, prod. Francja, Niemcy,

czas projekcji 1,46, od 15 lat
18.09 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 19.09 (wtorek) godz.19.00 (kasa 18-19).

„Na uk∏ady nie ma rady”
komedia obyczajowa, prod. Polska,

czas projekci 1,32, od 15 lat
22.09 (piàtek) godz.19.00 (kasa 18-19),
23.09 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 24.09 (niedziela) godz. 19.00 (kasa18-19).

„Tulipanowa goràczka”
melodramat, prod. USA, Wlk. Brytania,

czas projekcji 1.47, od 15 lat
29.09 (piàtek) godz.19.00 (kasa18-19)

i 30.09 (sobota) godz.19.00 kasa (18-19)

„Tarapaty”
przygodowy, familijny, prod. Polska,

czas projekcji 1.30, od 10 lat
30.09 (sobota) godz.16.00 (kasa 15-16)

i 1.10 (niedziela) godz.16.00 (kasa 15-16)

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.



- Pisanie ikony wymaga wyciszenia, to chyba taka odpowiedê na nasz zabiegany, g∏oÊny Êwiat - mówi Ewa GrzeÊkiewicz,
która prowadzi∏a w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku warsztaty pisania ikon.
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Nie by∏oby ciechociƒskich warszta-
tów, gdyby nie prezent imieninowy,
jaki Anna Zykubek dosta∏a od swojego
m´˝a. - Zapisa∏ mnie na warsztaty w
Kawkowie na Mazurach prowadzone
przez Ew´ GrzeÊkiewicz. O∏ówek ostatni
raz trzyma∏am w przedszkolu, trzy dni
p∏aka∏am, czwartego przesta∏am ryczeç
i zacz´∏am rysowaç. A ˝e mà˝ kupi∏
dwie deski do ikon, stwierdzi∏am ˝e nie
mogà si´ zmarnowaç i zacz´∏am jeêdziç
do Warszawy. W mi´dzyczasie zapy-
ta∏am Ew´, dlaczego ja mam tak za
nià jeêdziç, czy ona nie przyjecha∏aby
do nas - opowiada Anna Zykubek z Ra-
cià˝ka.

Wraz z Ewà GrzeÊkiewicz z grupy
Agathos, twórczynià ikon, uczestniczkà
i prowadzàcà wielu warsztatów ikono-
graficznych, do Ciechocinka przyjechali
uczestnicy z ca∏ej Polski i nie tylko, bo
tak˝e z Berlina. Przez ponad tydzieƒ,
od 21 do 30 lipca, w sali Miejskiego
Centrum Kultury powsta∏o kilkanaÊcie
ikon.

Rozmowa z Ewà GrzeÊkiewicz, pro-
wadzàcà warsztaty pisania ikon.

Dlaczego w∏aÊnie ikony, które ko-
jarzà si´ raczej ze wschodnim kr´giem
kulturowym?

Pokora i wyciszenie.
W Ciechocinku odby∏y si´ warsztaty pisania ikon
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bo chcemy, by koÊcio∏y by∏y pi´kne, a
nie zawsze tak jest. Stàd powrót do
ikon.

Co jest najwa˝niejsze w pisaniu
ikon?

- Pisanie ikony wymaga wyciszenia,
jest d∏ugotrwa∏e, to chyba taka odpo-
wiedê na nasz zabiegany, g∏oÊny Êwiat.
Najwa˝niejsza jednak jest pokora. Cz´s-
to jestem pytana, czy jeÊli ktoÊ nie mia∏
od szko∏y podstawowej o∏ówka w r´ku,
to mo˝e pisaç ikony. I ja mówi´, ˝e
mo˝e. Du˝o gorzej, jeÊli ktoÊ nie chce
si´ poddaç kanonowi, chce ukazywaç
swoje w∏asne mroki i zawirowania psy-
chiki. Kanon kojarzy si´ z ogranicze-
niem, jednak gdy si´ go pozna, nie
pozbawia wolnoÊci twórczej. Pewne
prawdy nauczania KoÊcio∏a nale˝y
przedstawiç w pewien sposób, ale nikt
nie zwalnia od nadania odpowiednie-
go wyrazu artystycznego.

Jak amatorzy tworzà tak dojrza∏e
dzie∏a?

- JeÊli chodzi o warstw´ technicznà,
po prostu prowadz´ krok po kroku, jak
w sposób charakterystyczny dla ikony
rysuje si´ nos czy oczy. Dalej pomaga
kanon, który mówi, jaka jest geometria
ikony, co pomaga w zachowaniu har-
monii. ˚eby nie by∏ to bohomaz, bo z
ukraiƒskiego bohomaz to êle namalo-
wana ikona, „mazanie Boga”.

- Ikony powsta∏y przed podzia∏em
chrzeÊcijaƒstwa, sà dziedzictwem oby-
dwu KoÊcio∏ów, jedynie przetrwa∏y w
wi´kszym stopniu w KoÊciele wschod-
nim. Ale nasz KoÊció∏ je na nowo od-
krywa. Dlaczego? Spójrzmy, co dziÊ
dzieje si´ w sztuce. Mamy sztuki pi´k-
ne, ale one przestajà ju˝ byç pi´kne,
im wi´cej brzydoty i w∏asnych mroków,
tym wi´ksze dzie∏o. A teraz ludzie zno-
wu zaczynajà szukaç pi´kna, tak˝e tego
duchowego, spokoju, harmonii. Swojà
rol´ pe∏ni te˝ kryzys sztuki sakralnej,



Zdaniem psychologa

Podró˝e z ksià˝kà

Zespó∏ Êpiewaczy „Koêminianki” z powiatu kaliskiego 23 lipca goÊci∏ w Ciechocinku. W muszli koncertowej
w centrum parku Zdrojowego zespó∏ zaprezentowa∏ swój repertuar. Wszyscy przybyli goÊcie mieli okazj´
pos∏uchaç oraz poÊpiewaç piosenki biesiadne i folklorystyczne.

Z ˚YCIA MIASTA
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Koêminianki zaÊpiewa∏y w muszli

Kiedy koƒczy si´ szko∏a, dzieci wyruszajà
nad morze lub w podró˝ do babci. Ale ˝a-
dne z nich nie pojedzie dalej ni˝ dziecko
z ksià˝kà w r´ku. Ksià˝ki z czasów dzie-
ciƒstwa sà z nami zawsze. Zaczytane dziec-
ko mo˝e p∏ywaç po b∏´kitnym morzu,
wznieÊç si´ na najwi´kszy szczyt, prze˝yç
najwspanialszà przygod´.

Czy przeczyta∏eÊ/aÊ ostatnio dobrà ksià˝-
k´? Mam nadziej´, ˝e tak, bo w istocie
cz∏owiek jest sumà ksià˝ek, które przeczyta∏.
Ka˝da pora dnia jest dobra na czytanie.
Ka˝de miejsce. Ka˝da wymówka. Czytanie
jest jak uzale˝nienie, tylko ˝e nie ma ˝ad-
nych negatywnych skutków ubocznych.

R.Steel powiedzia∏: „czytanie jest tym
dla umys∏u, czym çwiczenia fizyczne dla
cia∏a”. Jest wa˝nym elementem utrzymania
zdrowia i sprawnoÊci umys∏u. Czytanie to
nie tylko umiej´tnoÊç odcyfrowania poje-
dynczych s∏ów. Historyk kultury Jacques
Barzun uwa˝a, ˝e czytanie jest podstawo-
wym bodêcem w osiàgni´ciu samorealizacji.
Umiej´tnoÊç czytania jest tak wa˝na, bo
przemawia do naszej wyobraêni, dostar-
czajàc antidotum na codziennà harówk´.
Przez czytanie wyobraênia zmuszana jest
do ciàg∏ej pracy przy rekonstrukcji drogi
˝yciowej, wydarzeƒ i emocji dotyczàcych
innych ludzi w tym czarno-bia∏ym, ksià˝ko-
wym Êwiecie. OczywiÊcie czytanie przynosi
te˝ inne korzyÊci, bardziej praktyczne - na
przyk∏ad zasób s∏ownictwa.

Z zasobem s∏ów pi´ciolatka te˝ mo˝na
sobie poradziç. Niestety osoby, które nie
czytajà, taki w∏aÊnie prezentujà. O ile bogat-
sze jest ˝ycie osób czytajàcych - myÊli bo-
wiem potrzebujà s∏ów. Poza tym istnieje
przecie˝ coÊ takiego, jak czysta przyjemnoÊç
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p∏ynàca z czytania. Jeszcze niedawno ksià˝ki
by∏y dla dzieci êród∏em informacji o Êwiecie.
DziÊ wypiera je telewizja i komputer. Jednak
˝aden film nie zastàpi tego, co mo˝e si´
rozegraç w wyobraêni pod wp∏ywem ksià˝-
ki. Dlatego jeÊli twoje dziecko przyciàga
jedynie ekran lub monitor, najwy˝szy czas
to zmieniç.

Roli ksià˝ek nie sposób przeceniç. Op-
rócz rozwijania j´zyka i wzbogacania s∏ow-
nictwa, uczà precyzyjnie wyra˝aç myÊli,
pomagajà zrozumieç Êwiat i innych, uczà
tolerancji dla innych kultur, uczà dzieci
jak post´powaç itd. Stykanie si´ z baÊnio-
wym Êwiatem to z kolei wa˝ny element
rozwijajàcy wyobraêni´ i kreatywnoÊç. A
bieg∏oÊç czytania i nawyk si´gania po ksià˝ki

czynià m∏odego cz∏owieka bogatszym i
zdolnym do dalszej nauki. Aby dziecko
polubi∏o czytanie nale˝y wprowadziç je w
Êwiat ksià˝ek od samego poczàtku, czytajàc
mu bajki. Nale˝y tak˝e zaczàç od siebie -
zadbaj o to, aby dziecko cz´sto widzia∏o
ciebie czy partnera zatopionych w lekturze.
Rozmawiajcie o przeczytanych ksià˝kach.
W ten sposób dziecko otrzyma informacje,
˝e ksià˝ki sà warte tego, by poÊwi´caç im
czas i uwag´. Dziecko zmuszane do czyta-
nia, które nigdy nie widzia∏o rodzica z
ksià˝kà, uzna czytanie za przykry obowià-
zek, którego doroÊli ju˝ nie majà. JeÊli
dziecko jeszcze s∏abo czyta, nie podsuwaj
mu d∏ugich tekstów. To je zniech´ci. Zasada
jest prosta - im m∏odszy czytelnik, tym
wi´ksza czcionka i krótsza ksià˝ka. JeÊli
czyta ju˝ biegle, szukajcie razem ksià˝ek,
które b´dà w stanie je zainteresowaç.

Maluchy sà mile widziane w bibliote-
kach. Bàdêcie ich cz´stymi bywalcami. Nie
wytaczaj walki z komputerem, który masz
ochot´ wyrzuciç przez okno. Przegrasz,
jeÊli czytanie stanie si´ dla niego konku-
rencjà. Ustalcie zasady korzystania z kom-
putera czy telewizji, niech czytanie nie b´-
dzie karà. Przedszkolaki i dzieci w wieku
wczesnoszkolnym mocno interesujà si´
Êwiatem. Warto zatem mieç pod r´kà po-
zycje z zakresu ich zainteresowaƒ. Po to,
by pokazaç bogactwo ksià˝ek, a nie wszyst-
kie informacje wyszukaç w internecie. Od-
wo∏ujàc si´ do ksià˝ek, encyklopedii, po-
kazujemy im innà Êcie˝k´ znajdowania
informacji. Dobrze, kiedy to w domowej
biblioteczce znajdujà si´ te˝ ksià˝ki wspo-
magajàce edukacj´ szkolnà: s∏owniki, zbiory
zadaƒ matematycznych, atlasy itp. Z tele-
wizjà czy bez, w tych domach, gdzie ksià˝ki
sà niemal cz´Êcià umeblowania, dzieci ∏at-
wiej uczà si´ czytaç i przynosi im to wiele
radoÊci. Nawyk czytania pozostaje im do
koƒca ˝ycia. Pami´taj, „dom bez ksià˝ek
jest jak dom bez okien”.

Monika Kofel-Dudziak



Rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Ciechocinku by∏ czasem
wyt´˝onej pracy i nauki. Pod czujnym okiem nauczycieli uczniowie odnajdywali prawdy i màdroÊci w ró˝nych
dziedzinach ˝ycia.
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Rok szkolny 2016/2017
w Szkole Podstawowej nr 1

Podzi´kowania za trud, wytrwa∏oÊç,
zaanga˝owanie nale˝à si´ wszystkim:
nauczycielom, pracownikom szko∏y,
rodzicom i opiekunom, panu burmis-
trzowi i Radzie Miejskiej, Radzie Ro-
dziców, przyjacio∏om i sympatykom
„Jedynki” oraz najwa˝niejszym boha-
terom - oczywiÊcie naszym uczniom.

Do szko∏y w bie˝àcym roku szkol-
nym ucz´szcza∏o 499 uczniów i wszys-
cy byli klasyfikowani. W klasach IV - VI
Êwiadectwo z wyró˝nieniem otrzyma∏o
103 uczniów. W zwiàzku z reformà
oÊwiaty uczniowie klas VI nie koƒczà
szko∏y, otrzymujà promocj´ do klasy
VII. Ârednia stopni w klasach IV - VI
wynios∏a a˝ 4,32.

Klasy z najwy˝szà Êrednià stopni to:
IV b - 4,82; VI a - 4,72; VI c - 4,71; V
b - 4,65.

Nale˝y dodaç, ˝e a˝ siedem na dzie-
si´ç klas mia∏o Êrednià powy˝ej 4,0. W
klasach IV-VI oceny wzorowe zacho-
wania otrzyma∏o 75 uczniów. Ârednia
frekwencja w szkole wynios∏a 91%.

Dzieci, m∏odzie˝, nauczyciele i rodzi-
ce brali udzia∏ w wielu dzia∏aniach i
uroczystoÊciach, nale˝y wymieniç cho-
cia˝ kilka z nich: Êlubowanie klas pierw-
szych, Dzieƒ Edukacji Narodowej, ja-
se∏ka miejskie, koncerty: „Andrzejkowa
nuta”, „Dzieciak potrafi”.

Wielu uczniów przystàpi∏o do kon-
kursów wiedzy, by∏y to kuratoryjne kon-
kursy przedmiotowe, ortograficzne,
krasomówcze,literackie, informatycz-
ne,mi´dzyszkolny konkurs pi´knego
czytania w j´zyku angielskim, Woje-
wódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku
Chopinie. Wszystkie osiàgni´cia naszych
uczniów znajdujà si´ na stronie inter-
netowej szko∏y, poni˝ej zamieszczamy
niektóre z etapów powiatowych, woje-
wódzkich i ogólnopolskich.

Sukcesy artystyczne:
Grand Prix w Konfrontacjach Ama-

torskiej TwórczoÊci Regionu dla Kacpra
JuÊkiewicza; I, II, III miejsca w X Powia-
towym Konkursie Piosenki i Recytacji
Poezji Patriotycznej dla Patrycji Bibro,
Antoniny Paƒka, Kaliny Zi´tek, Patrycji
Tomaszewskiej, Natalii Zaborowskiej

(uczniów przygotowali: Iwona Krzysz-
tanowicz, Tomasz Thiede, Halina An-
drzejewska, Kamilla Bolewicka); I miejs-
ce w Mi´dzynarodowym Festiwalu
„Pavasario Fiesta” w Kownie dla zespo∏u
AJKI pod kierunkiem Iwony Krzyszta-
nowicz; I, II, III miejsca w konkursach
wokalnych w Bydgoszczy, Warszawie,
Toruniu, Gdaƒsku, W∏oc∏awku, Wà-
brzeênie, Kutnie, Golubiu-Dobrzyniu
dla zespo∏u AJKI i AJECZKI pod kierun-
kiem Iwony Krzysztanowicz; I miejsce
w XXI Wojewódzkim Festiwalu Piosen-
ki Harcerskiej i Turystycznej „Weso∏a
Nutka” dla Aurelii Tomaszewskiej i Pa-
trycji Bibro pod kierunkiem Tomasza
Thiede; III miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Plastycznym „Czy jesteÊ eko?”
dla Laury Drzewuckiej pod kierunkiem
Wies∏awy G∏owackiej.

Sukcesy przedmiotowe:
II miejsce w XXI Wojewódzkim Kon-

kursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla
Weroniki BoguÊ i Bartosza Szczerbic-
kiego  - opiekun Tomasz Thiede; II
miejsce w Powiatowym Turnieju Orto-
graficznym dla Kaliny Zi´tek - opiekun
Kamilla Bolewicka; I miejsce w X Mi´-
dzyszkolnym Konkursie Matematycz-
nym „ Lubi´ Matematyk´” dla Jana
Kluciƒskiego i Filipa Matusiaka - opieku-
nowie Ewelina Wdowiak i Joanna Bus-
ka; III miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Krasomówczym „ Z Oskarem
Kolbergiem przez Polsk´” dla Kaliny
Zi´tek - opiekun Kamilla Bolewicka;
Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy
„Âwietlik” - nagroda g∏ówna dla Bar-
tosza Szczerbickiego - opiekun Karolina
Rogoziƒska; I miejsce w Powiatowym
Konkursie Wiedzy o Zjednoczonym Kró-
lestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏noc-
nej, Australii oraz Nowej Zelandii dla
Jana Kaloty - opiekun Agnieszka Karpo-
wicz-Kalota; Mi´dzyszkolny Konkurs
Literacki „Granice Wyobraêni”- wyró˝-
nienie dla Oskara Jagodziƒskiego - opie-
kun Iwona Janiszewska; III miejsce w
Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeƒ-
stwa w Ruchu Drogowym dla Jakuba
Flaka, Emilii Ko∏tuƒskiej, Mateusza Le-
wandowskiego, Amelii Sobieraj - opie-
kun Jaros∏aw Michalak; Ogólnopolski

Konkurs „Kangur Matematyczny” - licz-
ne wyró˝nienia oraz bardzo dobre wy-
niki dla uczniów klas I-III: Jakuba Cichoc-
kiego, Wita Zi´tka, Zofii Izydorczyk,
Franciszka Matusiaka, Jakuba S∏om-
kowskiego, Zofii Dziurla, Zuzanny Linek
- opiekunowie Wies∏awa G∏owacka,
Karolina Gajdziƒska, Iwona Krzyszta-
nowicz, Mirella Ku∏aczkowska, Krystyna
Taranowska, Marta Turkiewicz.

Sukcesy sportowe
I miejsce w Sztafetowych Biegach

Prze∏ajowych Dziewczàt dla Zuzanny
Smykowskiej, Zofii Pietrzykowskiej, Julii
Groncikowskiej, Barbary Lewandows-
kiej, Zofii Lewandowskiej, Hanny Przek-
was, Ma∏gorzaty Ko∏owrockiej, Mai Pie-
niak, Oliwii Chaberskiej - opiekun
Aleksandra Dobrzaƒska; I miejsce w
åwierçfina∏ach Igrzysk M∏odzie˝y Szkol-
nej w mini pi∏ce siatkowej dla Leona
Paƒki, Dominika St´piƒskiego, Adama
Kornaszewskiego, Szymona Kisielews-
kiego, J´drzeja Szaja, Mateusza Guênic-
zaka, Mateusza Podlasiewskiego, Ja-
kuba Kraszewskiego, Igora Bonieckiego
- opiekunowie Aleksandra Dobrzaƒska
i Jaros∏aw Michalak.

Rozwijamy systematycznie zainte-
resowania i pasje uczniów. W szkole
dzia∏ajà zespo∏y wokalne AJKI, AJECZKI,
Kpela nie do zdarcia, Canto Coro ko∏o
plastyczne, ko∏o biblijno-artystyczne,
ko∏o polonistyczne, ko∏o przyrodnicze,
ko∏o czytelnicze, ko∏o matematyczne,
zespó∏ taneczny SOLINKI, liczne zaj´cia
sportowe - ogó∏em dzia∏ajà 23 ko∏a
zainteresowaƒ, na które ucz´szcza 218
uczniów!

Dbamy tak˝e o indywidualizowaç
potrzeby dzieci, ka˝de traktujàc z tros-
kà, dlatego otaczamy je pomocà psy-
chologiczno-pedagogicznà za zgodà
rodziców i opiekunów. W tym roku
szko∏a zapewni∏a dost´pne formy po-
mocy dla 179 uczniów.

Szczególnie cenimy sobie wspó∏prac´
z instytucjami dzia∏ajàcymi na terenie
miasta i powiatu, dbamy, aby nasi wy-
chowankowie i rodzice anga˝owali si´
w sprawy naszej ma∏ej ojczyzny, byli
Êwiadomymi obywatelami. Nauczyciele
(Aleksandra Dobrzaƒska, Marta Do-



Nowi dyrektorzy ciechociƒskich szkó∏ podstawowych, Joanna Braatz z
„Jedynki” i Maciej Wzi´ch z „Trójki”, a tak˝e wybrana na kolejnà kadencj´
Ma∏gorzata Kobusiƒska, dyrektor przedszkola „Bajka”, odebrali nominacje
na swoje funkcje.
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brzaƒska, Iwona Van Gielle Ruppe, Ja-
ros∏aw Michalak oraz nauczyciele edu-
kacji wczesnoszkolnej) wspó∏organi-
zowali mi´dzy innymi Turniej „Mali
Mistrzowie Sportu”, w którym wzi´∏o
udzia∏ 250 uczniów klas I-III. Równie˝
braliÊmy udzia∏ w przygotowaniu Biegu
Solnego, Biegu o Kryszta∏ Soli, Turnieju
M∏ode Talenty, Turnieju Mini Pi∏ki Siat-
kowej, Turnieju Kinder+ Sport, Turnieju
Pi∏ka No˝na ¸àczy Pokolenia.

OrganizowaliÊmy imprezy dla miesz-
kaƒców miasta i kuracjuszy: Jase∏ka w
Teatrze Letnim,  koncert Dzieciak Potrafi
oraz Powiatowy Konkurs Poezji i PieÊni
Patriotycznej w  Miejskim Centru Kultury
dzi´ki  pomocy pani dyrektor Barbary
Kawczyƒskiej. UroczystoÊci przygoto-
wali: Iwona Krzysztanowicz, Ewelina
Centkowska, Tomasz Thiede, Joanna
Braatz,  Kamilla Bolewicka, Krystyna
Taranowska, Mirella Ku∏aczkowska,
Joanna Szyszka, Marta Dobrzaƒska,
Paulina Czy˝niewska, Anna Baranik.

BraliÊmy udzia∏ w kolejnej akcji WOÂP
oraz biliÊmy rekord Guinnessa w resus-
cytacji krà˝eniowo-oddechowej „Ratu-
jemy i uczymy ratowaç”, w którà szcze-
gólnie zaanga˝owali si´ Bo˝ena Oku-
lewicz, Kamilla Bolewicka, Krystyna
Taranowska, Iwona Krzysztanowicz,
Paulina Czy˝niewska, Joanna Szyszka,
Ewelina Stopczyk.

PodejmowaliÊmy liczne akcje promu-
jàce zdrowy i ekologiczny tryb ˝ycia
oraz dzia∏ania na rzecz poprawy bez-
pieczeƒstwa uczniów, takie jak turnieje,
konkursy, pokazy, karta rowerowa.
Wspó∏organizowaliÊmy konkurs recy-
tatorski dla dzieci z udzia∏em przed-
szkoli miejskich pt. „Pi´kna nasza Polska
ca∏a”, którego opiekunami by∏y Wies∏a-
wa G∏owacka i Jolanta Ruciƒska.

ByliÊmy inicjatorami Mi´dzyszkolnego
Konkursu Pi´knego Czytania w J´zyku
Angielskim we wspó∏pracy z Miejskà
Bibliotekà Publicznà w Ciechocinku,
gdzie g∏ównym pomys∏odawcà by∏a
Agnieszka Karpowicz - Kalota.

Jak widaç powy˝ej, mamy powody
do dumy i zadowolenia z pracy naszych
uczniów, ich zdolnoÊci, niesamowitej
kreatywnoÊci inspirowanej pomys∏o-
woÊcià nauczycieli, pomocà rodziców,
opiekà i Êwietnà wspó∏praca z w∏adzami
miasta oraz instytucjami. Wszystkim
serdecznie dzi´kujemy i ponownie za-
praszamy do wspó∏pracy.

Wakacje mijajà bardzo szybko, ale
wierzymy, ˝e spotkamy si´ szcz´Êliwie
ju˝ we wrzeÊniu, aby dalej wspólnie
tworzyç edukacyjnà podró˝ w nowe
rejony wiedzy.

       Katarzyna Dzi´gelewska,
Kamilla Bolewicka

Konkursy na stanowiska dyrektors-
kie rozstrzygni´te zosta∏y 4 sierpnia.
Joanna Braatz zosta∏a nowym dyrek-
torem Szko∏y Podstawowej nr 1 im.
Marsz. Józefa Pi∏sudskiego (by∏a jedy-
nà kandydatkà). Maciej Wzi´ch zastà-
pi zaÊ Ann´ W∏adkowskà na stanowis-
ku dyrektora szko∏y przy ul. Wojska
Polskiego (dotychczasowego Gimna-
zjum, od nowego roku szkolnego Szko-
∏y Podstawowej nr 3 im. Polskich Olim-
pijczyków). Ma∏gorzata Kobusiƒska
ponownie zosta∏a wybrana dyrektorem

Przedszkola Samorzàdowego nr 1 „Baj-
ka”.

Wszyscy odebrali nominacje z ràk
burmistrza Leszka Dzier˝ewicza 17
sierpnia.

Dyektorzy szkó∏ i przedszkoli wybie-
rani sà na pi´cioletnie kadencje przez
komisje, w których sk∏adzie zasiadajà
przedstawiciele Urz´du Miasta, kura-
torium oÊwiaty, rad rodziców, rad pe-
dagogicznych i zwiàzków zawodowych
dzia∏ajàcych w placówkach.

Nowi dyrektorzy ciechociƒskich szkó∏
podstawowych ju˝ z nominacjami

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Zie-
mi Kujawskiej” zaprasza dzieci i m∏o-
dzie˝ w wieku od 5 do 15 lat z Cie-
chocinka i okolic do wzi´cia udzia∏u w
konkursie plastycznym pt. „Ziemia Ku-
jawska oczami dziecka - najciekawsze
miejsca naszego regionu”.

Prace nale˝y przes∏aç wraz z de-
klaracjà uczestnictwa w terminie od 7
sierpnia do 30 wrzeÊnia do biura Sto-

warzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi
Kujawskiej” ul. Piaskowa 4, Odolion
87-700 Aleksandrów Kujawski z do-
piskiem „konkurs plastyczny”.

Prac´ nale˝y wykonaç w formacie
A4 dowolnà technikà (malarstwo,
rysunek, techniki mieszane idp.)

Regulamin konkursu oraz deklaracja
uczestnictwa do pobrania na stronie
internetowej www.ziemiakujawska.pl.

Konkurs plastyczny „Ziemia kujawska oczami
dziecka” potrwa do koƒca wrzeÊnia
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Miniony ju˝ rok szkolny obfitowa∏ w sukcesy uczniów ciechociƒskiego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.
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Osiàgni´cia sportowe:
Micha∏ Kulpa
Ogólnopolskie Zawody P∏ywackie o

Puchar Burmistrza M∏awy - 2 pierwsze
miejsca.

Mistrzostwa Województwa Kuja-
wsko - Pomorskiego w P∏ywaniu -2
pierwsze miejsca.

Wiktoria Górecka
Ogólnopolskie Zawody P∏ywackie o

Puchar Burmistrza M∏awy - 3. i 7. miejs-
ce.

M i s t r zos twa  Wo jewódz twa
Kujawsko - Pomorskiego w P∏ywaniu -
 7. miejsce.

Miko∏aj Pasternacki
Ogólnopolskie Zawody P∏ywackie o

Puchar Burmistrza M∏awy - 4. i 8. miejs-
ce.

Mistrzostwa Województwa Kuja-
wsko - Pomorskiego w P∏ywaniu - 4. i
8. miejsce.

W klasyfikacji dru˝ynowej Ogólno-
polskich Zawodów P∏ywackich ch∏opcy
zaj´li 5. miejsce, a w Mistrzostwach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w P∏ywaniu - 5. miejsce (na 22 gimna-
zja).

W Powiatowej Gimnazjadzie:
I miejsce ch∏opców w pi∏ce no˝nej.
II miejsce ch∏opców i II miejsce

dziewczàt w mini hokeju.
Indywidualne biegi prze∏ajowe:
I miejsce zajà∏ uczeƒ Wojciech

Gawinecki.
II miejsce zajà∏ uczeƒ Przemys∏aw

Stefaƒski.
W Wojewódzkiej Gimnazjadzie:

w çwierçfina∏ach dru˝yna pi∏ki no˝nej
ch∏opców zaj´∏a II miejsce

Festyn Sportowo Rekreacyjny w
Aleksandrowie Kujawskim

Wojciech Gawinecki - 1 m. w biegu
na 1600 m

Przemys∏aw Stefaƒski - 3 m. w biegu
na 1600 m

Osiàgni´cia artystyczne:
Matylda Pietrzykowska
II miejsce w Przeglàdzie Kol´d i Pa-

stora∏ek we W∏oc∏awku
II miejsce w Konkursie „RozÊpiewane

dzieciaki”
I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu

Piosenki Dzieci i M∏odzie˝y „Panie Janie”

III miejsce w XIII Ogólnopolskim Prze-
glàdzie Piosenki Europejskiej „Nutka
Poliglotka 2016”

II miejsce w XIII Wojewódzkim Fe-
stiwalu Piosenki Patriotycznej „Tobie
Polsko”

II miejsce w IV Mi´dzynarodowym
Konkursie „Na J´zykach” (Êpiewa∏a w
j´zyku francuskim)

III miejsce w Wojewódzkim Przeglà-
dzie Artystycznym Piosenki i Poezji

I miejsce w kategorii solista Gimna-
zjum w V Festiwalu Piosenki Obcoj´-
zycznej- Muzyka Filmowa, Choceƒ
2017

Marcel Matyjanowski
wyró˝nienie w Wojewódzkim Kon-

kursie Plastycznym „Moje drzewo”
Wojewódzkie Konkursy Przedmio-

towe organizowane przez Kujawsko -
Pomorskiego Kuratora OÊwiaty: Woj-
ciech Gawinecki uzyska∏ tytu∏ laureata
z j´zyka niemieckiego.

Ogólnopolski Konkurs „Kangur”:
Micha∏ Kulpa zdoby∏ wyró˝nienie.

Konkurs Matematyczny „Liga
Zadaniowa”: Karolina Lewandowska
zdoby∏a wyró˝nienie.

I Powiatowy Konkurs „Pierwsza po-
moc przedmedyczna”: dru˝yna szko∏y
zaj´∏a III miejsce.

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o
Krajach Angloj´zycznych: Amelia Bo-
gus∏awska i Kacper Kulpa zdobyli
wyró˝nienia.

Rok szkolny 2016/2017 wielu ucz-
niów  zakoƒczy∏o równie˝ z wysokimi
ocenami, a najlepsi otrzymali Êwia-
dectwa z wyró˝nieniem i nagrody.

klasa 3 b
Kacper Kulpa 5,87

klasa 3 a
Amelia Bogus∏awska 5,83

klasa 3 a
Albert Zaborowski 5,61

klasa 3 a
Matylda Pietrzykowska 5,61

klasa 1 b
Karolina Lewandowska 5,57

klasa 3 a
Maksymilian Mrówczyƒski 5,50

klasa 3 c
Anna Przydatek 5,50

klasa 1 b
Natalia Zaranek 5,36

klasa 3 a
Hubert Pop∏awski 5,33

klasa 3 c
Julia Rybczyƒska 5,33

klasa 3 a
Agata Szymaƒska 5,28

klasa 3 a
Klaudiusz Mrówczyƒski 5,22

klasa 1 b
Zuzanna Smarz 5,21

klasa 2 c
Wojciech Gawinecki 5,20

klasa 2 c
Marcel Matyjanowski 5,13

klasa 2 c
Karolina Cierpisz 5,07

klasa 2 c
Zofia Gackowska 5,07

klasa 2 c
Bartosz Woêny 5,06

klasa 1 a
Sandra Grochulska 5,00

klasa 1 a
Gabriela Pawlak 5,00

klasa 2 c
Zuzanna Trojanowska 5,00

klasa 3 a
Grzegorz Majchrzak 4,94

klasa 2 c
Konstancja Cichocka 4,93

klasa 1 a
Aleksander Wonorski 4,93

klasa 3 a
Maja Ballo 4,89

klasa 3 c
Agata Kamiƒska 4,83

klasa 2 c
Wiktoria Górecka 4,80

klasa 3 b
Bart∏omiej Kaczorowski 4,76

klasa 2c
Adam Ko∏owrocki 4,67

klasa 1 a
Adam Sowa 4,57

klasa 2 c
Martyna Rybarczyk 4,53

klasa 1 a
Filip Kaca∏a 4,50

klasa 1 b
Alicja Biega∏a 4,50

klasa 1 b
Wioletta Sitko 4,50

Osiàgni´cia uczniów Publicznego Gimnazjum
w Ciechocinku w roku szkolnym 2016/2017



Blisko pi´çdziesi´cioosobowa grupa
biegaczy oraz kilkunastu rowerzystów
mia∏a do pokonania tras´ 84 km, pro-
wadzàcà przez wszystkie gminy powia-
tu. W Ciechocinku uczestnicy pojawili
si´ 22 lipca oko∏o 15, gdzie przy t´˝ni

nr 1 zlokalizowany by∏ punkt regene-
racyjny przygotowany przez ciecho-
ciƒski OSiR. Po pó∏godzinnym odpo-
czynku biegacze wyruszyli w kierunku
Zakrzewa, gdzie oko∏o godz. 19 mieli
z a m e l d o w a ç  s i ´  n a  m e c i e

dwumaratonu. Dobieg∏o do niej tylko
dwóch zawodników: Tomasz Wrób-
lewski z Ro˝na Parcele (gm. Aleksan-
drów Kujawski) i Edmund Steckiewicz
z Rypina.
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Tylko dwóch biegaczy zdo∏a∏o przebiec ca∏y dystans IV Dwumaratonu Kujawskiego wokó∏ powiatu
aleksandrowskiego.

W zawodach wzi´∏o udzia∏ 20 dru-
˝yn, a ka˝dy zawodnik musia∏ mieç
ukoƒczone 35 lat. W zale˝noÊci od
sumy lat pary dru˝yny rywalizowa∏y
w trzech kategoriach.

Wyniki:
Najstarsi:
1. Lewicki Dariusz- Felic Andrzej

(P∏ock).
2. Gutowski Wojciech-Waszkiewicz

Miros∏aw (Bia∏owie˝a).
3. Staszkiewicz Pawe∏-Trawkowski

Mieczys∏aw (Wroc∏aw/Turek).
4. Dzier˝awski S∏awomir-CieÊlewicz

S∏awomir (Ciechocinek/Radziejów).
Âredniacy:

1. Klocek Tomasz-¸akomy7 Grzegorz

(Kraków/ Gliwice).
2. Komosiƒski Jerzy-Sobczak Mariusz

(P∏ock).
3. Nowak Ryszard-Zi´tkowski

Miros∏aw (Radom).
Najm∏odsi
1. Dusowski Krzysztof-Bielak Micha∏

(Starogard Gd.).
2. Schwarz Jaros∏aw-Okraszewski

Mariusz (Toruƒ).
3. Nurczyƒski Wojciech-Marceni

Kodenis (Bydgoszcz).
4. Smarzyƒski Tomasz-Makowski

¸ukasz (Gniezno/Aleksandrów Kuj.).

Maciej Wzi´ch
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Dwumaraton Kujawski
odwiedzi∏ Ciechocinek

Oldboye pod siatkà
5 sierpnia na boiskach ciechociƒskiego OSiR-u zosta∏y rozegrane VIII Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów
w Siatkówce Pla˝owej.



Cztery dru˝yny uczestniczy∏y w Turnie-
ju Siatkówki Pla˝owej Kobiet, rozegranym
15 lipca na boiskach ciechociƒskiego OSiR-
u. Zespo∏y rozegra∏y zawody systemem ka˝-
dy z ka˝dym.

Wyniki:
1. Angelika Nasiƒska - Patrycja Droszyƒ-

ska
2. Justyna Maziarz - Alicja Szudzik
3. Wioletta Linek - Justyna Serdakowska
4. Emila Nasiƒska i - Maryla Zar´ba

12 par uczestniczy∏o w Otwartym Tur-
nieju Siatkówki Pla˝owej rozegranym 23
lipca na boiskach ciechociƒskiego OSiR-
u. Turniej rozegrano systemem brazylijskim
„do dwóch przegranych”. Zakoƒczy∏ si´
on zwyci´stwem pary Jakub Pietrykowski-
Maciej Skowroƒski, która w finale pokona∏a
par´ Jacek Suszek-Kamil Kuczyƒski. W me-
czu o 3. miejsce Kacper Krzewiƒski-Tomasz
Rutecki zwyci´˝yli par´ Artur B∏aszczyk-
Bartosz Górnicki.

19 sierpnia na boiskach do siatkówki
pla˝owej odby∏ si´ Amatorski Turniej Siat-
kówki Pla˝owej. Zakoƒczy∏ si´ on zwy-
ci´stwem pary Zió∏kowski Micha∏ - Suszek
Jacek (BrzeÊç Kuj.) przed Milak Micha∏-
Szymaƒski Mateusz (Lipno/W∏oc∏awek),
Rowicki Micha∏-B∏aszczyk Artur (Sk´pe) i
Graczyk Radek-Migdalski Przemys∏aw
(W∏oc∏awek). By∏ to szósty, zarazem ostatni
tegoroczny turniej w siatkówce pla˝owej.

Statuetki i medale we wszystkich
turniejach ufundowa∏ ciechociƒski OSiR.

Grali w siatkówk´
pla˝owà
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Jadwiga Grygo i Stefan Bartkowiak ze Âremskiego Klubu Przyjació∏
Petanque wygrali odbywajàcy si´ w Ciechocinku Turniej Dubletów
Mikstów w Petanque.
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W petance nabiegasz si´ wi´cej
ni˝ w meczu Ligi Mistrzów.
Turniej w bule w Ciechocinku

Zawody w petanque na sta∏e wesz∏y
do kalendarza imprez, jakie w roku ka-
lendarzowym odbywajà si´ w Ciecho-
cinku i regularnie rozgrywane sà od
2013 roku. Do udzia∏u w zawodach
15 sierpnia przy t´˝ni nr 1 zg∏osi∏y si´
23 ekipy, które do rozegrania mia∏y
siedem rund.

Przybyli zawodnicy reprezentujàcy
Luboƒskà Petank´, Gdaƒskie Bule, Bia-
∏ostocki KP, Bulera Ârem, Broen Karo
Dzier˝oniów, KGB ¸ódê oraz KP Lesz-
czynko. Nie mo˝na pominàç Borbula
z Bornego Sulinowa oraz cz∏onków
Bydgoskiego Klubu Petanque. OczywiÊ-
cie nie zabrak∏o miejscowych mi∏oÊni-
ków gry w kulki z Ciechocinka, którymi
dowodzi Stanis∏aw Wodyƒski.

Zawody z szeÊcioma zwyci´stwami
wygra∏a para reprezentujàca Âremski
Klub Przyjació∏ Petanque, Jadwiga Gry-
go i Stefan Bartkowiak. Warto nadmie-
niç, ˝e Jadwiga mieszka i trenuje w
Ciechocinku. Równie˝ szeÊç zwyci´stw
mia∏a na koncie para, która zaj´∏a dru-
gie miejsce - Barbara i W∏adys∏aw Nie-
wolowie, cz∏onkowie Broen Karo Dzier-
˝oniów. Trzecie miejsce równie˝ dla
rodzinnej pary Ma∏gorzaty i Micha∏a
Wolaków (Bia∏ostocki Klub Petanque).
Córka wraz z ojcem zwyci´˝yli w pi´ciu
pojedynkach.

Grajàcy w petank´ cz´sto pytani sà,
czy ich dyscyplin´ mo˝na w∏aÊciwie
nazwaç sportem. WyjaÊnia to Micha∏
Laberette, który bra∏ udzia∏ w ciecho-
ciƒskim turnieju. - W sumie najwi´cej

biegajàcy pi∏karze pokonujà podczas
meczu Ligi Mistrzów ok. 11-12 kilo-
metrów w ciàgu 90 minut. Ostatnio w
Ciechocinku podczas Pucharu Polski
Dubletów w∏àczy∏em GPS i okaza∏o si´,
˝e zrobi∏em 14 km. Wszystko bez
wzgl´du na warunki atmosferyczne,
czy w palàcym s∏oƒcu, czy deszczu, czy
zimnie - mówi. - JesteÊmy w grze od
7 do 12 godzin. Jedna kula to Êrednio
0,7 kg. Ka˝dy ma po trzy takie kule. W
trakcie turnieju przerzucamy precyzyjnie
dziesiàtki lub ponad 100 kg metalu na
odleg∏oÊç. Do tego schylamy si´ po
kule co kilkanaÊcie minut i jesteÊmy w
ciàg∏ym ruchu - podkreÊla.

Zespo∏y, które zaj´∏y trzy pierwsze
miejsca otrzyma∏y ufundowane przez
Przedsi´biorstwo Uzdrowiskowe Cie-
chocinek okolicznoÊciowe vouchery na
sp´dzenie weekendu w Ciechocinku.
Nie zabrak∏o nagród oraz upominków
dla wielu zespo∏ów ufundowanych
przez PUC, Biuro Kultury, Sportu i Pro-
mocji Miasta oraz OÊrodek Sportu i Re-
kreacji w Ciechocinku.

     Maciej Wzi´ch/red.



W zawodach wzi´∏o udzia∏ 26 w´d-
karzy, których celem w trakcie trzygo-
dzinnych po∏owów by∏o z∏owienie jak
najwi´kszej iloÊci ryb, a o wyniku de-
cydowa∏a waga z∏owionych przez w´d-
karza okazów.

Zawody zakoƒczy∏y si´ zwyci´stwem
¸ukasza Koz∏owskiego (3,24 kg) przed
Sebastianem Malinowskim (2,33 kg) i
Micha∏em Majewskim (1,5 kg). Puchary
dla najlepszych w´dkarzy ufundowa∏
ciechociƒski OSiR.

Dodatkowo Sebastian Malinowski
zosta∏ nagrodzony pucharem Komen-
danta Spo∏ecznej Powiatowej Stra˝y
Rybackiej za z∏owienie najwi´kszej ryby,

a puchar ufundowany przez sklep w´d-
karski Barteks, za z∏owienie najwi´kszej
iloÊci ryb, otrzyma∏ Janusz Hoczyk.

Maciej Wzi´ch
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Obok przystani w´dkarskiej na WiÊle 16 lipca odby∏y si´ Sp∏awikowe
Zawody W´dkarskie o Puchar Burmistrza Ciechocinka.

Cztery zespo∏y rywalizowa∏y w Ama-
torskim Turnieju Oldboyów w Pi∏ce No˝-
nej, który zosta∏ rozegrany 6 sierpnia na
stadionie ciechociƒskiego OsiR-u.

W turnieju rozegranym systemem „ka˝-
dy z ka˝dym” uczestniczy∏y dru˝yny old-
boyów Orlàt Aleksandrów Kuj., Piasta Bàd-
kowo, Wzgórza Racià˝ek i ciechociƒskiego
Zdroju. Zakoƒczy∏ si´ on zwyci´stwem
zespo∏u z Ciechocinka, przed dru˝ynami
z Racià˝ka, Bàdkowa i Aleksandrowa Kuj.
Oldboye Zdroju pokonali Wzgórze 1:0,
Piasta 2:0 i ulegli Orl´tom 0:1. Puchary
dla zespo∏ów ufundowa∏ ciechociƒski OSiR.

Maciej Wzi´ch

Oldboye
Zdroju górà
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W rywalizacji wzi´∏o udzia∏ 15 par,
które rozegra∏y turniej systemem do
dwóch przegranych. Drugie miejsce
zaj´∏a para Miko∏aj G∏owacki-Dominik
Zieliƒski (Osi´ciny/Toruƒ), a w meczu
o 3. miejsce Pawe∏ Jankowski-Mateusz
Chmielewski (Lelice) pokonali Jakuba
K∏obuckiego-Micha∏a Bliege (Bydgoszcz).
Puchary i medale dla najlepszych ufun-
dowa∏ ciechociƒski OSiR.

Maciej Wzi´ch

Zwyci´stwem pary Jakub Petrykowski-Piotr Ko∏tuƒski (Aleksandrów
Kuj./Toruƒ) zakoƒczy∏y si´ VII Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w
Siatkówce Pla˝owej, które zosta∏y rozegrane 6 sierpnia na boiskach
ciechociƒskiego OsiR-u.

Pucharowe po∏owy

Mistrzostwa Ciechocinka
w Siatkówce Pla˝owej



Festiwal Wis∏y od 12 do 15 sierpnia
odwiedzi∏ W∏oc∏awek, Nieszaw´, Cie-
chocinek i Toruƒ. - Idea tego festiwalu
przeszczepiona jest z Francji - t∏umaczy
Marcin Karasiƒski z Kujawsko-Dobrzyƒs-
kiej Organizacji Turystycznej, dyrektor
festiwalu. Festiwal Wis∏y wzoruje si´
na Festiwalu Loary w Orleanie, imprezie
prezentujàcej tradycyjne ˝eglarstwo
rzeczne z terenu ca∏ej Europy.

Z Loary nad Wis∏´

- Festiwal Loary jest niesamowitym
produktem turystycznym przyciàgajà-
cym rzesze turystów z ca∏ego Êwiata.
W 2015 roku przyjecha∏o na niego po-
nad 600 tys. ludzi. Jeszcze 30 lat temu
na Loarze by∏o podobnie jak na WiÊle,
kilku w´dkarzy i nieliczne ∏odzie. DziÊ
to ponad tysiàc jednostek i mnóstwo
turystów. Liczymy na podobny efekt w
Polsce, zresztà ju˝ widaç, ˝e ruch mi-
∏oÊników rzeki si´ wzmacnia. Tylko w
Ciechocinku w ostatnich latach pojawi∏o
si´ kilka pi´knych nieszawek, a ostatnio
∏odyga - mówi Karasiƒski.

Skàd pomys∏ na festiwal tak˝e w Cie-
chocinku? - Pomys∏ stàd, ˝e przez Cie-
chocinek p∏ynie Wis∏a, a festiwal jest
festiwalem Wis∏y - Êmieje si´ Karasiƒski.
- Chcemy pokazaç rzek´ od zupe∏nie
innej strony. Wielu ludzi myÊli, ˝e Wis∏a
to niebezpieczny, brudny Êciek. A to
nieprawda, woda w WiÊle jest czysta.
To przepi´kna, malownicza rzeka - pod-
kreÊla.

Chlebem i solà

W Ciechocinku od rana 13 sierpnia
na terenie miejskiej wiÊlanej pla˝y roz∏o-
˝y∏o si´ ogromne namiotowe miastecz-
ko, w którym mo˝na by∏o zjeÊç, wypiç,
zapoznaç si´ z rzekà i zwiàzanym z nià
rzemios∏em. Przy miniaturce ciechociƒ-
skiej t´˝ni odbywa∏y si´ pokazy trady-
cyjnego warzenia soli z komentarzem
Aldony Nocnej, regionalistki i redaktorki
„Zdroju”. ¸adunek ciechociƒskiej soli
zosta∏ zresztà póêniej za∏adowany na

galar przez Marcina Zajàczkowskiego,
prezesa Przedsi´biorstwa Uzdrowisko
Ciechocinek, i zawieziony do Torunia.
Przez ca∏y dzieƒ na nadrzecznej scenie
wyst´powali m∏odzi ciechociƒscy wyko-
nawcy oraz zespo∏y szantowe bioràce
udzia∏ w przeglàdzie piosenki ̋ eglarskiej
„Szkuta”.

Po po∏udniu do miasta dop∏yn´∏a
flotylla kilkudziesi´ciu jednostek, w
wi´kszoÊci tradycyjnych, drewnianych
∏odzi typowych dla Wis∏y. ˚eglarze i
flisacy zostali powitani chlebem i solà
przez burmistrza Leszka Dzier˝ewicza.

- Wsz´dzie nas mi∏o witajà, ale za
ka˝dym razem jesteÊmy coraz bardziej
zaskoczeni - mówi∏ Robert Jankowski,
sekretarz generalny komitetu organiza-
cyjnego Roku Wis∏y, w który festiwal
si´ wpisuje. - P∏yniemy Wis∏à, powoli
koƒczy si´ pewien etap tej pi´knej pod-
ro˝y i cieszymy si´, ˝e zamyka si´ on
w∏aÊnie tutaj, w Ciechocinku. Paƒstwo
dobrze znacie cen´ soli, flisacy te˝ jà
znali. To by∏ nasz skarb, a teraz ci ludzie,
którzy tutaj przyp∏yn´li i wy, obywatele
Wis∏y, jesteÊcie solà tej rzeki, jesteÊcie
jej skarbem. I za to wam dzi´kujemy -

 podkreÊla∏, odbierajàc powitanie.
Tu˝ po przybyciu ∏odzie przep∏yn´∏y

wzd∏u˝ brzegu z paradà, by póêniej
zabraç ch´tnych na pok∏ad i przewieêç
po WiÊle. Wszystko po to, by jak najbar-
dziej oswoiç ludzi z rzekà.

Nowy rozdzia∏ na rzece
Robert Jankowski podkreÊla, ̋ e ∏odzie

bioràce udzia∏ w Festiwalu Wis∏y by∏y
w podró˝y nawet od miesiàca. - Masa
krytyczna zbiera∏a si´ tu od d∏u˝szego
czasu. Nasz rejs, który nazywa si´ „Oby-
watel rzeki Wis∏y”, zacz´liÊmy w Sando-
mierzu. A potem powoli sp∏ywaliÊmy,
spotykajàc si´ z nadwiÊlaƒskimi spo∏ecz-
noÊciami. Bo nie chodzi tylko o flisowa-
nie, ale i spotkania, pokazanie kultu-
rotwórczego, ponadlokalnego charak-
teru rzeki. Warto jest p∏ynàç Wis∏à nie
jak autostradà, ale zatrzymywaç si´ i
odkrywaç jej tajemnice - mówi.

Bo tajemnice sà wsz´dzie, tak˝e w
okolicach Ciechocinka. - P∏ynàc do was,
pod Bobrownikami mijaliÊmy fascynu-
jàcy wrak statku. Kad∏ub, sàdzàc po
nitowaniu, konstrukcji, mo˝e mieç
ponad 100 lat - opowiada nasz roz-
mówca.

Jankowski podkreÊla, ˝e Rok Wis∏y
to nie tylko pojedyncze wydarzenia, ale
d∏ugofalowe dzia∏ania.  - Ten festiwal
dobrze wpisuje si´ w t´ ide´, bo otwiera
nowy rozdzia∏ na rzece, rozdzia∏ wspól-
nego organizowania przedsi´wzi´ç
kulturalnych i artystycznych. Ju˝ dziÊ
ludzie pytali nas, czy w przysz∏ym roku
równie˝ b´dzie mo˝na si´ tutaj spotkaç.
Mam nadziej´, ˝e lokalne w∏adze na
to zareagujà, ˝e ta frekwencja b´dzie
dla nich zach´tà, by organizowaç takie
imprezy - zaznaczy∏.

Czy warto przypomnieç sobie o WiÊle
i polubiç t´ rzek´? - Wis∏a zawsze od-
wzajemnia uczucia - mówi Jankowski.
- JeÊli jà skrzywdzimy, skrzywdzi nas w
dwójnasób. JeÊli jej pomo˝emy, wyna-
grodzi nam i swoim pi´knem, i si∏à
ekonomicznà - kwituje.

   Krzysztof Lepczyƒski
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Festiwal Wis∏y
Nowy rozdzia∏ na królowej polskich rzek

Ponad 40 ∏odzi, niemal 150 ˝eglarzy z ca∏ej Polski i Europy, a tak˝e nawet 6 tys. goÊci. Festiwal Wis∏y zrobi∏
na ciechocinianach i turystach ogromne wra˝enie.



fot. J. Ma∏ecka, K. Lepczyƒski
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