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Z ˚YCIA MIASTA

GWIAZDY SPORTU I MEDYCYNY NA DEPTAKU S¸AW
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Irena Szewiƒska, s∏awa polskiej lekkoatletyki, a tak˝e Irena Ponikowska, wybitna balneolog, ods∏oni∏y swoje
gwiazdy na Ciechociƒskim Deptaku S∏aw.

Z ˚YCIA MIASTA
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Gwiazdy sportu i medycyny
na Deptaku S∏aw

Irena Szewiƒska, znakomita lekko-
atletka, swojà gwiazd´ ods∏oni∏a 23
wrzeÊnia. Szewiƒska to jedna z naj-
bardziej utytu∏owanych polskich sport-
smenek i jedna z najwybitniejszych
lekkoatletek w historii. Na czterech
igrzyskach olimpijskich zdoby∏a ∏àcznie
siedem medali w biegach i skoku w
dal. Po zakoƒczeniu kariery Szewiƒska
zosta∏a dzia∏aczkà sportowà, cz∏onkinià
Polskiego i Mi´dzynarodowego Komi-
tetu Olimpijskiego.

- Staramy si´ zapraszaç do Ciecho-
cinka osoby szczególnie zas∏u˝one dla
naszego kraju, osoby które mia∏y jakàÊ
stycznoÊç z naszym miastem - mówi∏
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz, przypo-
minajàc ˝e Szewiƒska goÊci∏a w uzdro-
wisku w 2009 roku podczas Âwiatowe-
go Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego.
- Dla nas to wielki dzieƒ, wielki zaszczyt
i wielka radoÊç, ̋ e pozostawi pani trwa-
∏y Êlad na Ciechociƒskim Deptaku S∏aw
- doda∏ burmistrz.

- Ods∏oni´cie tej gwiazdy jest dla
mnie wielkim zaszczytem, wielkim wy-
ró˝nieniem - mówi∏a laureatka. - W
Ciechocinku czuj´ si´ teraz jak w domu.

To pi´kny moment w moim ˝yciu - do-
da∏a.

Przed ods∏oni´ciem gwiazdy Irena
Szewiƒska spotka∏a si´ z mieszkaƒcami
miasta i kuracjuszami w Teatrze Letnim
(relacja na stronie 12).

Gwiazda medycyny

Swojà gwiazd´ 1 paêdziernika, w
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Lekarza, ods∏o-
ni∏a natomiast prof. Irena Ponikowska.
To Êwiatowy autorytet w dziedzinie
balneologii, pe∏ni funkcj´ kierownika
Katedry Balneologii i Medycyny Fizy-
kalnej Collegium Medicum w Bydgosz-
czy z siedzibà w Ciechocinku. Prof. Po-
nikowska jest specjalistkà w dziedzinie
balneologii i medycyny fizykalnej, inter-
ny i diabetologii, jej dorobek naukowy
obejmuje ponad 220 pozycji opubliko-
wanych w czasopismach naukowych,
wypromowa∏a te˝ 11 doktorów nauk
medycznych. W ubieg∏ym roku zosta∏a
honorowà obywatelkà Ciechocinka.

- Nagle ja jako naukowiec i lekarz
znalaz∏am si´ mi´dzy celebrytami, akto-
rami i muzykami. To te˝ jakaÊ wyjàtko-
woÊç - Êmia∏a si´ profesor podczas

uroczystoÊci ods∏oni´cia gwiazdy.
- Profesor Ponikowska to cichy, ciep-

∏y, serdeczny, niezwykle ˝yczliwy cz∏o-
wiek - mówi∏ burmistrz Leszek Dzier-
˝ewicz. - MyÊl´, ˝e t∏umy, które dotar∏y
dziÊ na deptak, by wziàç udzia∏ w tej
uroczystoÊci, potwierdzajà fakt, ˝e pani
profesor jest osobà niezwykle lubianà
- podkreÊli∏.

W Teatrze Letnim przed ods∏oni´ciem
gwiazdy odby∏ si´ benefis prof. Poniko-
wskiej, podczas którego wspó∏pracow-
nicy i przyjaciele laureatki podsumowali
jej dokonania. Pozdrowienia dla pro-
fesor przes∏a∏ w specjalnym wideo To-
masz Kot, jeden z jej ulubionych akto-
rów, odtwórca roli Zbigniewa Religi w
filmie „Bogowie”.

Na Ciechociƒskim Deptaku S∏aw swo-
je gwiazdy ods∏oni∏o tym samym ju˝
dwanaÊcie osobistoÊci. Dotychczas wy-
ró˝nieni zostali Katarzyna Gaertner,
Maryla Rodowicz, Zbigniew Boniek,
Robert Korzeniowski, W∏odzimierz Ko-
walewski, Janusz Majewski, Wojciech
Pszoniak, Maciej Stuhr, Don Vasyl i Ka-
zimierz Kowalski.
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Przy pe∏nej sali i z urodzinowym tortem swój jubileusz obchodzi∏y Ogólnopolskie Spotkania Teatralne.
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Teatralny jubileusz
z frekwencyjnym sukcesem

Co oglàdaliÊmy w tym roku?
„Przebój sezonu” - 23 wrzeÊnia

To komedia o tym ˝e jednego dnia
mo˝esz byç na szczycie, ale ju˝ nast´p-
nego na dnie. I nawet nie spodziewasz
si´, ˝e ktoÊ przypadkowy obok b´dzie
spija∏ nektar Twojej kariery. To przesta-
wienie o tym, ˝e nic nie mo˝esz wie-
dzieç o swojej przysz∏oÊci. ˚ycie wy-
myÊla najdziwniejsze rozwiàzania. Na-
wet si´ nie spodziewasz jakie.

Obsada: El˝bieta Zajàcówna, Kata-
rzyna Jamróz, Dariusz Kordek, Micha∏
Milowicz.

„Pó∏ na pó∏” - 3 paêdziernika

Realizacja ˝yciowych planów i ma-
rzeƒ dwóch przyrodnich braci Roberta

i Dominika stoi pod znakiem zapytania.
Wbrew pozorom bracia  wcale nie sà
bezdusznymi potworami czyhajàcymi
na Êmierç swej rodzicielki i spadek po
niej. Choç rzeczywistoÊç przedstawiona
w komedii jest skomplikowana to his-
toria relacji ∏àczàcej braci z matkà jest
opowiedziana w sposób przewrotny i
bardzo... zabawny. Obok Êmiechu znaj-
dzie si´ te˝ miejsce dla napi´cia i grozy
godnych mistrza gatunku - Alfreda
Hitchcocka. Re˝yser Malajkat i dwóch
aktorów Polk i Szwedes nie biorà jeƒ-
ców.

Obsada: Piotr Polk i Piotr Szwedes.

„Przekr´t (nie) doskona∏y” - 13 paê-
dziernika

Esencja brytyjskiego humoru! Inteli-

gentna, pe∏na wdzi´ku, Êwietnie
skonstruowana komedia obyczajowa,
która od premiery w Theatre Royal
Windsor w 1984 roku praktycznie nie
schodzi z afisza. Przet∏umaczona na
15 j´zyków i grana na ca∏ym Êwiecie z
roku na rok zyskuje na aktualnoÊci i
popularnoÊci. Trudno bowiem o bar-
dziej bie˝àcy i wiecznie ˝ywy temat ni˝
podatki! Rozliczenia podatkowe sp´-
dzajà bowiem sen z powiek nawet
najbardziej praworzàdnemu obywat-
elowi, a has∏o „Urzàd Skarbowy” po-
woduje zimne dreszcze!

Obsada: Rafa∏ Cieszyƒski, Katarzyna
Kwiatkowska, Jacek Kopczyƒski,
Bogdan Kalus, Dorota Nowakowska,
Maria Dejmek.

- Jak przysta∏o na jubileusz, frekwen-
cja dopisa∏a - mówi Barbara Kawczyƒ-
ska, dyrektor Miejskiego Centrum Kul-
tury. - Przeros∏a nasze najÊmielsze ocze-
kiwania - dodaje Katarzyna Kaliszewska
z MCK. Trzy spektakle w ramach dwu-
dziestych, jubileuszowych Spotkaƒ obej-
rza∏o ponad 1000 osób. Ostatni, fina-
∏owy spektakl sprzeda∏ si´ tak szybko,
˝e ciechociƒskie MCK postanowi∏o zor-
ganizowaç drugi, kilka godzin wczeÊ-
niej. Tego jeszcze w historii tej imprezy
nie by∏o.

Historia Ogólnopolskich Spotkaƒ Te-
atralnych si´ga 1998 roku, kiedy do
u˝ytku oddano po remoncie Teatr Letni.
- Przez lata zauwa˝yliÊmy, ̋ e najwi´kszà
popularnoÊcià cieszy si´ lekki repertuar.
I tak wypracowa∏a si´ konwencja teat-
rów komediowych - mówi Kawczyƒska.
Teatr lekki nie oznacza jednak teatru
banalnego. Na deskach Teatru Letniego
wyst´powa∏o wielu artystów, których
dziÊ ju˝ z nami nie ma. Wspomnieç na-
le˝y choçby Hank´ Bielickà, Jana Ma-
chulskiego, Henryka Machalic´, Dari´

Trafankowskà, Witolda Pyrkosza czy
Marka Perepeczk´.
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Zwykle nasze t´˝nie kojarzy si´ tylko z inhalatorium, a przecie˝ sà przede wszystkim wa˝nym elementem ciàgu
technologicznego. 21 paêdziernika min´∏a 185. rocznica uruchomienia ciechociƒskiej Warzelni Soli. To tu od
1832 roku produkuje si´ sól, szlam i ∏ug.
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Rocznica Warzelni Soli

Ciechocinek to nie tylko znane uz-
drowisko. To tak˝e miejsce produkcji
warzonki, czyli po prostu soli, za po-
mocà prostej metody odparowania
wody z solanki wydobywanej z g∏´bi
ziemi. Od ponad stu lat wydobywa si´
jà ze êród∏a nr 11, obudowanego fon-
tannà zwanà Grzybkiem, z g∏´bokoÊci
ponad 414 metrów.Dawniej eksplo-
atowano inne, ju˝ nieczynne. W sk∏ad
fabryki wchodzà t´˝nie, rezerwuary
i warzelnia.

Rekordowe t´˝nie
Najd∏u˝sze na Êwiecie t´˝nie (1742,3

m) znajdujà si´ w Ciechocinku. Te ory-
ginalne budowle z drewna i ga∏´zi tar-
niny, zbudowane w XIX wieku, s∏u˝à
przede wszystkim do zat´˝ania solanki.
Jej kilkukrotne spuszczenie po umiesz-
czonych w drewnianej konstrukcji ga-
∏àzkach tarniny pozwala oszcz´dziç
opa∏. Si∏ami wiatru i s∏oƒca odparowu-
je z niej woda. DoÊwiadczenia prze-
prowadzane w XIX wieku wykaza∏y, ˝e
optymalne st´˝enie solanki, uzyskane

poprzez wielokrotny jej przep∏yw przez
t´˝nie, wynosi 22%. Ni˝sze st´˝enie
oznacza koniecznoÊç wi´kszego zu˝y-
cia paliwa do podgrzania solanki i od-
parowania wody w warzelni, czyli wi´k-
sze koszty energii. Z kolei wi´ksze
st´˝anie mo˝e prowadziç do krystalizacji
soli ju˝ na ga∏àzkach tarniny, co by∏oby
ubytkiem produktu finalnego. Infor-
macja umieszczona na t´˝ni wskazuje,
˝e st´˝enie osiàga 28 stopni. Prawdo-
podobnie odpowiada to realizowanej
obecnie technologii. Z t´˝ni solanka
jest kierowana do Warzelni Soli ruro-
ciàgiem wzd∏u˝ wa∏u przeciwpowo-
dziowego, który obecnie jest cz´Êcià
Traktu Solankowego. Przy ul. Solnej
znajdujà si´ dwa wykonane z drewna
rezerwuary solanki, które przesz∏y os-
tatnio gruntowny remont.

Warzenie solanki
Ostatni etap magicznego przekszta∏-

cenia p∏ynu w stan sta∏y zachodzi w
warzelni, gdzie dzi´ki najprostszym
reakcjom chemicznym powstajà kry-

szta∏ki soli. Przed laty budynków wa-
rzelni by∏o wi´cej, bowiem niegdyÊ
produkowano tu sól na wi´kszà skal´.
Zdaniem Konstantego Leona Wolic-
kiego, który by∏ inwestorem saliny,
Ciechocinek mia∏ byç drugà Wieliczkà.
Obecnie solanka gotowana jest tylko
w jednym podgrzewaczu i w jednej
panwi. Gotuje si´ jà w temperaturze
106ºC, a wrze w temperaturze 110ºC.
Zagotowaniu towarzyszy zjawisko szu-
mowania, czyli intensywnego wydzie-
lania na powierzchni piany utworzonej
przez zanieczyszczenia i zawiesin´ soli
nierozpuszczalnych. Tote˝ pierwszà
czynnoÊcià warzelników jest usuni´cie
tych szumowin i skierowanie ich do
kana∏u Êciekowego w posadzce. Jedno-
czeÊnie w masie solanki zawiàzujà si´
kryszta∏y soli.

Wybieranie kryszta∏ów
Wybierka, czyli wybieranie kryszta∏ów

soli, jest wykonywana w dwóch eta-
pach. Najpierw miesza si´ war, a na-
st´pnie wybiera kryszta∏y, przybli˝ajàc
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je do obrze˝y panwi przy pomocy dzia-
da - du˝ej gracy oraz kosiorka - ma∏ej
gracy. Opór, jaki sprawia g´stniejàca
solanka, powoduje wykorzystanie od-
powiednio jednego lub drugiego na-
rz´dzia. Wydobywanie soli z panwi
na wierzch nazywa si´ wykaƒczaniem
i jest wykonywane przy pomocy ∏opat.
Warzelnicy formujà na drewnianej po-
krywie panwi pryzm´ soli, z której od-
sàcza si´ woda i wst´pnie przesycha.

Zale˝nie od warunków konfekcjono-
wania sól mo˝e byç dalej dosuszona
strumieniem goràcego powietrza i do-
datkowo wzbogacona, np. jodowana.
ZawartoÊç jodu jest okreÊlona odpo-
wiednimi przepisami. Po wybraniu kry-
szta∏ów soli w panwi pozostaje p∏yn
o ˝ó∏tawym zabarwieniu. Jest to ∏ug
kàpielowy, który jest zlewany do spe-
cjalnego zbiornika. Na dnie panwi po-
zostaje skamienia∏y osad, tworzàcy

warstw´ gruboÊci do 5 cm, który trze-
ba usunàç. Odkuwka jest koƒcowà
czynnoÊcià technologicznà w cyklu
warzenia soli w panwi ogniowej. Polega
ona na odkuciu przecinakami owego
osadu, który po zmieleniu staje si´
szlamem ciechociƒskim - dodatkiem
do masy borowinowej stosowanej do
ok∏adów leczniczych. Z jednego nape∏-
nienia (80 m³ solanki) panwi otrzymuje
si´ ok. 240 kg soli.

Niezwyk∏e dziedzictwo
Obecnie produkcja soli jest ogranic-

zona. Potencja∏ warzelni nie jest w pe∏ni
wykorzystywany, bowiem w Ciecho-
cinku mo˝na uzyskaç 12 tysi´cy ton
warzonki rocznie, a dzisiaj produkuje
si´ zaledwie kilkaset ton. Warzelnia jest
z ró˝nych wzgl´dów k∏opotliwym dzie-
dzictwem techniki, choç jej element -
t´˝nie, to jednoczeÊnie urzàdzenie
lecznicze. T´˝nia jest na tyle wa˝na, ˝e
umieszczono jà w herbie miasta. Na
Êwiecie tylko dwie miejscowoÊci majà
taki oryginalny herb: Ciechocinek i Bad
Rothenfelde w Niemczech. Dodajmy,
˝e sama t´˝nia nr 2 z 1827 roku jest
najd∏u˝sza na Êwiecie, mierzy bowiem
722,4 m.

Mo˝e warto ciàgle podkreÊlaç nie-
zwyk∏oÊç ciechociƒskiej Warzelni Soli?
Na pewno zas∏uguje na status Pomnika
Historii.

Aldona Nocna
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- „In other words” to zapis fascynacji gitarà akustycznà, która od d∏u˝szego czasu jest g∏ównym Êrodkiem prze-
kazu Storytellers - mówi w rozmowie ze „Zdrojem” Przemys∏aw Iwo Gronkowski, po∏owa duetu Storytellers,
który w∏aÊnie wyda∏ p∏yt´.
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Storytellers z pierwszà p∏ytà. „In other words”

Krzysztof Lepczyƒski: Jak powsta∏
Wasz duet?

Przemys∏aw Iwo Gronkowski: Pier-
wsze dêwi´ki Storytellers zabrzmia∏y w
ciechociƒskim Miejskim Centrum Kul-
tury, podczas jednej z lekcji gitary u
Krzysztofa „pARTyzanta” Toczko, w
których uczestniczy∏em. By∏o to w paê-
dzierniku 2012 roku. Startowa∏a wtedy
pierwsza edycja Gitarowej OFFensywy
- trasy koncertowej pARTyzanta pro-
mujàcej gitarowe granie „na ˝ywo”. W
tych sprzyjajàcych okolicznoÊciach ufor-
mowaliÊmy duet i zagraliÊmy dwa kon-
certy u boku Mistrza. Pierwszy w miejs-
cowym Sajgonie, a dwa dni póêniej w
toruƒskim klubie Lizard King. Nast´pne
pi´ç lat to nieustajàcy rozwój i ewolucja
tego projektu.

To pierwsza Wasza p∏yta d∏ugogra-
jàca?

- Tak, to pierwszy album d∏ugogra-
jàcy, choç drugie wydawnictwo pod
szyldem Storytellers. Trzy lata temu
ukaza∏a si´ debiutancka EPka zawier-
ajàca m.in. utwór „Windy Story”, do
którego teledysk dost´pny jest w ser-
wisie YouTube. Nowy album znacznie
ró˝ni si´ od poprzedniego - elektrycz-
nego. „In other words” to zapis fascy-
nacji gitarà akustycznà, która od d∏u˝-
szego czasu jest g∏ównym Êrodkiem
przekazu Storytellers. Zarejestrowany
materia∏ ukazuje ró˝ne oblicza tego
instrumentu, jednoczeÊnie prezentujàc
go w nowych kontekstach - np. w po-

∏àczeniu z beatboxem. Warto dodaç,
˝e p∏yta zosta∏a doceniona przez naj-
bardziej presti˝owe media gitarowe w
Polsce - Magazyn Gitarzysta i TopGuitar.

Gracie instrumentalnie, kameralnie,
mo˝e nawet surowo, wyraênie nie
chcecie schlebiaç niskim gustom.
Czym jest dla Was muzyka?

- MyÊl´, ˝e to bardzo indywidualna
kwestia, dlatego na to pytanie mog´
odpowiedzieç jedynie w moim imieniu,
a przynajmniej spróbuj´. Muzyka to
nieod∏àczna, bardzo wa˝na cz´Êç mnie,
moje dope∏nienie i droga, którà podà-
˝am. To pi´kny Êwiat, w którym jestem
i zawsze b´d´, coraz g∏´biej si´ w nim
zanurzajàc. Muzyka to energia, uczu-
cia i emocje, które potrafià wznosiç
mnie najwy˝ej zarówno w roli twórcy,
jak i s∏uchacza. To te˝ wymiar, w któ-
rym najlepiej jestem w stanie si´ wyra-
ziç i odnaleêç, a sam j´zyk muzyczny
jest najpi´kniejszà formà komunikacji,
z wielkà mocà ∏àczenia ludzi. Nawiàzu-
jàc do pierwszej cz´Êci pytania, rodzaj
muzyki, którà tworz´ dla Storytellers
oraz forma tego projektu to dla mnie
coÊ naturalnego, nie wynik wi´kszego
planowania, czy celowania w konkretnà
grup´ odbiorców.

Zdrowa Woda, pARTyzant, Sko∏o-
wani, mnóstwo zdolnej m∏odzie˝y.
Czy w Ciechocinku jest jakiÊ szczegól-
ny klimat dla muzyki?

- Istnienie w mieÊcie klimatu sprzy-
jajàcego muzyce zale˝y od ludzi w nim

„JesteÊmy narratorami opowieÊci,
ukrytych w ka˝dej melodii, którà gramy.
Wyobraênia s∏uchacza decyduje o tym,
jakà histori´ odnajdzie w utworze…”
- tak o Storytellers mówi lider projektu,
Przemys∏aw Iwo Gronkowski. Nowy al-
bum powsta∏ej w 2012 roku formacji,
zatytu∏owany „In other words” („In-
nymi s∏owy"), to dziesi´ç ró˝norodnych
gatunkowo, autorskich kompozycji in-
strumentalnych, zaaran˝owanych na
akustyczny duet gitarowy. Utwory do-
pe∏nione sà przez oryginalne êród∏a
rytmu - cajon, stompbox oraz beatbox
w wykonaniu Bartosza „Szatka” Szat-
kowskiego. Tak dobrane instrumen-
tarium, w po∏àczeniu z ciekawym spoj-
rzeniem na kompozycj´ oraz organi-
cznym podejÊciem do nagraƒ, z∏o˝y∏o
si´ na unikalny album o naturalnym
brzmieniu, pozwalajàcym doÊwiadczyç
wra˝enia obecnoÊci na koncercie Sto-
rytellers. Premiera p∏yty odby∏a si´ we
wrzeÊniu tego roku.
P∏yt´ kupisz na www.iwogronkowski.com

przebywajàcych i tworzonych przez
nich przedsi´wzi´ç. Wspomniane przez
pana zespo∏y sà dowodem na to, ˝e w
Ciechocinku od lat przecinajà si´ Êcie˝ki
wielu osób z pasjà do muzyki i energià
do podejmowania twórczych inicjatyw.
Na przyk∏adzie gitary widz´ te˝, ˝e sta-
le roÊnie zainteresowanie graniem na
instrumencie u ludzi w ka˝dym wieku,
licz´ wi´c na pojawienie si´ w Ciecho-
cinku coraz wi´kszej liczby nowych
projektów muzycznych oraz okazji, by
ich pos∏uchaç.
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Ju˝ po raz siódmy rozpoczà∏ si´ rok akademicki na Uniwersytecie dla Aktywnych w Ciechocinku. W zaj´ciach
bierze udzia∏ ponad 200 seniorów.

Ciechociƒscy seniorzy wrócili
na Uniwersytet dla Aktywnych

- Kto by pomyÊla∏, ˝e to ju˝ siódmy
raz - mówi∏a w siedzibie Miejskiego
Centrum Kultury Gra˝yna Ochociƒska,
prezes stowarzyszenia Uniwersytet dla
Aktywnych. Na inauguracji roku aka-
demickiego 10 paêdziernika spotka∏o
si´ wielu spoÊród ponad 200 s∏uchaczy,
którzy przynale˝à do 18 sekcji tematycz-
nych, od komputerowej przez kaba-
retowà po sekcj´ gry w bule (w tym
roku startujà dwie nowe: genealogiczna
i gimnastyki tanecznej).

- Zdobywanie wiedzy to wielka ra-
doÊç i wielka przyjemnoÊç, to podeks-
cytowanie ˝yciem, ˝ycie naprawd´ -
mówi∏a prof. Irena Ponikowska, prze-
wodniczàca Rady Programowej stowa-
rzyszenia. - Jestem zaszczycony, ˝e
paƒstwo pami´tacie. To siedem lat, a

wcià˝ pami´tam, jak zak∏adaliÊmy w
Ciechocinku uniwersytet trzeciego wie-
ku - mówi∏ prof. Stanis∏aw Kunikowski,
rektor Kujawskiej Szko∏y Wy˝szej, któ-
ra patronowa∏a poczàtkom UdA. - W
pami´ci wcià˝ mam pierwsze spotka-
nie z prezes Gra˝ynà Ochociƒskà, kie-
dy us∏ysza∏em o pomyÊle stworzenia
Uniwersytetu dla Aktywnych - wspo-
mina∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz. -
Szczerze mówiàc nie bardzo to sobie
wyobra˝a∏em, bo jak zach´ciç ciecho-
ciƒskich seniorów do udzia∏u w wyk∏a-
dach? Tych szeÊç lat rozwia∏o wszystkie
moje obawy. DziÊ z dumà mo˝na po-
wiedzieç, ˝e UdA nie tylko daje mo˝li-
woÊç rozwijania pasji, ale te˝ zmienia
spojrzenie samorzàdu na potrzeby se-
niorów - podkreÊla∏.

S∏uchacze i goÊcie zaÊpiewali „Gau-
deamus igitur”, a obecni na sali spoÊród
14 nowych cz∏onków stowarzyszenia
UdA odebrali swoje indeksy. Inaugu-
racyjny wyk∏ad pt. „Stachura mniej zna-
ny” wyg∏osi∏a Daria Lisiecka, poetka,
animatorka kulturalna, twórczyni Ogól-
nopolskich Spotkaƒ Poetów Bia∏a Loko-
motywa.

- Ró˝nie wspominamy nasze szko∏y,
ale patrzàc na sal´ widz´ ró˝nic´ mi´-
dzy inauguracjà u m∏odych a wami -
mówi∏a Gra˝yna Ochociƒska. - M∏odzi
majà sm´tne miny i niezbyt si´ cieszà
perspektywà kolejnego roku, a u was
jest wr´cz przeciwnie. UÊmiechni´te
twarze i radoÊç, ˝e rok akademicki
wreszcie si´ rozpoczà∏.

     red.

fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 L

ep
cz

yƒ
sk

i

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI9

KULTURA



Czy mo˝na kochaç dziecko i równoczeÊnie odmówiç jego szczepienia? Mi´dzy innymi o tym mówili lekarze
i eksperci podczas konferencji „Szczepi´, bo kocham” 26 wrzeÊnia w Teatrze Letnim w Ciechocinku.

Szczepionkami straszono ju˝ przed dwustu laty. Na karykaturze z 1802 roku
widzimy, jak z cia∏ zaszczepionych przeciwko ospie osób wy∏aniajà si´... krowy
(poczàtkowo do szczepienia przeciw ospie s∏u˝y∏ jej ∏agodniejszy szczep po-
chodzàcy od krów).
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Szczepi´, bo kocham

- Rodzice bardzo kochajà swoje dzie-
ci. Dbajà o wy˝ywienie, ubranie, hi-
gien´. Jednak wszystko to nie chroni
przed groênymi chorobami zakaênymi.
Im zapobiegajà szczepienia - mówi∏a
otwierajàc konferencj´ Ewa Jankowska,
wojewódzki konsultant w dziedzinie
epidemiologii. - Stàd has∏o „kocham
i szczepi´”. Bo dopiero wtedy mo˝emy
mówiç o ca∏okszta∏cie mi∏oÊci - pod-
kreÊli∏a.

Jeszcze przed spotkaniem Jankowska
podkreÊla∏a, ˝e podobne konferencje
majà pomóc walczyç lawinowym wzro-
stem liczby rodziców, którzy nie godzà
si´ na szczepienia swoich dzieci. - Sta-
ra∏am si´ zrozumieç tych rodziców,
choç to trudne. Dociera do nich wie-
le informacji i chyba sà w tym zagubie-
ni. Bojà si´ o swoje dzieci i dzia∏ajà
chaotycznie. Mówià, ˝e stracili zaufa-
nie do s∏u˝by zdrowia. Musimy zrobiç
wszystko, by to zaufanie odzyskaç, by
rodzice nie dali sobà manipulowaç -
podkreÊla∏a.

Tylko szczepienia chronià przed
chorobami

Tymczasem to szczepienia sà najsku-
teczniejszà obecnie metodà zapobie-
gania chorobom zakaênym, o czym
przypomina∏ Jerzy Kasprzak, wojewódz-
ki inspektor sanitarny. - Osoby, które
dzia∏ajà w ruchach antyszczepionko-
wych, korzystajà z parasola ochronne-
go, który dajà osoby wyszczepione -
przypomnia∏. Tymczasem aby spo∏e-
czeƒstwo mo˝na by∏o uznaç za odpo-
rne na danà chorob´, zaszczepione
musi na nià byç co najmniej 95 proc.
ludzi. JeÊli jest ich mniej, parasol jest
dziurawy, co grozi wybuchem epidemii.

A uchylajàcych si´ od szczepieƒ jest
coraz wi´cej. Jak mówi∏a Ewa Janko-
wska, wed∏ug Paƒstwowego Zak∏adu
Higieny szczepienia swoich dzieci w
2010 roku odmawia∏o nawet osiem
razy wi´cej rodziców ni˝ kilka lat wczeÊ-
niej. W samym województwie kujaws-
ko-pomorskim w 2011 roku by∏o to

110 osób, a w 2016 roku a˝ 795 osób.
DziÊ w populacji wedle szacunków
znajduje si´ ok. 0,2 proc. nieszcze-
pionych osób. Jednak dynamika zmian
sprawia, ˝e tej na pozór niewielkiej
liczny nie mo˝na bagatelizowaç. - JeÊli
ten odsetek b´dzie wzrasta∏, za kilka
lat osiàgniemy 1 proc., a póêniej… nie
chc´ kontynuowaç - przestrzega∏ Jerzy
Kasprzak.

Epidemie wracajà

- GdybyÊmy dziÊ zlikwidowali na ca-
∏ym Êwiecie szczepienia, w ciàgu roku
umrà trzy miliony ludzi - podkreÊla∏a
Ewa Jankowska. - Zaniechanie szcze-
pieƒ grozi powrotem epidemii - doda∏a.
I te groêby ju˝ si´ spe∏niajà. W 1995
roku na niektórych obszarach Ukrainy
zaprzestano szczepienia na b∏onic´.
Efekt? Ponad 5 tys. chorych i 200 ofiar.
Ale sà przyk∏ady Êwie˝sze. Na Zachodzie
powraca bowiem dawno niewidziana
odra. Z epidemiami walczà Wielka Bry-
tania, Francja, W∏ochy, Rumunia czy
Ukraina.

Powrót odry, ale tak˝e innych, od
lat niespotykanych w Europie czy Ame-
ryce Pó∏nocnej, chorób, to efekt dzia-
∏alnoÊci ruchów antyszczepionkowych.
Jak t∏umaczy∏ podczas ciechociƒskiej
konferencji prof. Andrzej Zieliƒski z
Paƒstwowego Zak∏adu Higieny i Naro-
dowego Instytutu Zdrowia Publicznego,
ich cz∏onkowie rekrutujà si´ z kilku
grup. Sà to zwolennicy medycyny alter-
natywnej, rodzice dzieci dotkni´tych
chorobami rzekomo zwiàzanymi ze
szczepieniami, producenci specyfików
konkurencyjnych wobec szczepionek,
osoby czerpiàce zyski z procesów o od-
szkodowania po niepo˝àdanych odczy-
nach poszczepiennych i wreszcie osoby
przekonane o spisku firm farmaceu-
tycznych. Niektórzy sprzeciwiajà si´
szczepieniom ze wzgl´dów religijnych.

Straszenie autyzmem

Poczàtek antyszczepionkowej histerii
w krajach zachodniej Europy zwiàzany
jest z artyku∏em w presti˝owym czaso-
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piÊmie „The Lancet”. Traktowa∏ on o
zwiàzkach szczepionki przeciw odrze,
Êwince i ró˝yczce z autyzmem. W wielu
krajach wybuch∏a panika, rodzice od-
mawiali szczepieƒ, co skutkuje dzisiej-
szym nawrotem epidemii. Tymczasem
kolejne badania nie potwierdzi∏y tez
kontrowersyjnego artyku∏u, a jego autor
po procesie sàdowym straci∏ prawo
wykonywania zawodu lekarza. Ruchy
antyszczepionkowe do dziÊ jednak stra-
szà rzekomym autyzmem wywo∏ywa-
nym przez szczepienia. Choroba mia-
∏aby byç wywo∏ywana obecnym w
szczepionkach zwiàzkom rt´ci. - Do
2000 roku w Stanach Zjednoczonych
nie stosuje si´ szczepionek zawierajà-
cych rt´ç, a zapadalnoÊç na autyzm nie
spada - zauwa˝y∏ prof. Zieliƒski, wska-
zujàc na brak zwiàzku mi´dzy szczepie-
niami a autyzmem.

Kolejnym cz´sto u˝ywanym przez
ruchy antyszczepionkowe argumentem
sà niepo˝àdane odczyny poszczepien-
ne (NOP). - Takie rzeczy b´dà si´ zda-
rza∏y. Mo˝e si´ okazaç, ˝e na milion
szczepieƒ jedno wywo∏a reakcj´ dzie-
cka. Ale o jakim mówimy odsetku? -
pyta∏ Kasprzak. - JeÊli rodzic jedzie na
szczepienie samochodem, prawdopo-
dobieƒstwo wypadku jest wi´ksze, ni˝
prawdopodobieƒstwo, ˝e dziecko b´-
dzie mia∏o odczyn poszczepienny -
stwierdzi∏.

Jednak zg∏aszanych odczynów po-
szczepiennych faktycznie jest coraz
wi´cej. Tylko w naszym województwie
w 2011 roku by∏o ich 54, a w 2016
ju˝ 157. Trzykrotny wzrost odnotowa-
nych NOP Jerzy Kasprzak wyjaÊnia bar-
dziej drobiazgowymi kontrolami. - DziÊ
ka˝dy, nawet lekki odczyn poszczepien-
ny jest analizowany i rejestrowany -

podkreÊla∏. A˝ 98,1 proc. z nich to od-
czyny ∏agodne. Tylko 1,3 proc. uzyska-
∏o status powa˝nych, a 0,3 proc. ci´˝-
kich.

Krótka pami´ç pacjentów

- Histeria antyszczepionkowa powo-
duje, ˝e jako niepo˝àdane odczyny
zg∏aszane sà absurdalne przypadki -
doda∏ prof. Zieliƒski. I wspomnia∏, ˝e
spotka∏ si´ z sytuacjà, w której zg∏o-
szono wyst´pujàce u dziecka drgawki.
Gdy zapytano rodziców, jakie sà kon-
kretne objawy, powiedzieli ˝e „dziecko
obudzi∏o si´ i macha∏o ràczkami”.

Ruchy antyszczepionkowe w swej
krytyce szczepieƒ wskazujà jeszcze jed-
nà rzecz - jakoby preparaty by∏y niebez-
pieczne, bo pozbawione kontroli. -
Szczepionki kontrolowane sà najdok∏ad-
niej ze wszystkich leków i produktów
medycznych obecnych na rynku - pod-
kreÊla∏a Ewa Jankowska. Jerzy Kasprzak
przywo∏a∏ zaÊ popularne w Polsce su-
plementy diety. - One nie sà produktem
leczniczym, nie podlegajà ˝adnym ba-
daniom, ̋ adnym rygorom. A zastanów-
my si´, ilu z nas te suplementy ∏yka? -
 pyta∏. I doda∏, ˝e w przeciwieƒstwie
do nich szczepionki poddawane sà ry-
gorystycznej kontroli jakoÊci.

Skàd wi´c niech´ç wielu osób do
szczepieƒ? Byç mo˝e szczepionki sà
ofiarà w∏asnego sukcesu, bo nie pa-
mi´tamy ju˝ o chorobach, których dzi´-
ki nim uda∏o nam si´ pozbyç. - Kiedy
choroby zbiera∏y dramatyczne ˝niwo,
ludzie wiedzieli, ˝e szczepionki poma-
gajà. DziÊ o tym nie pami´tajà - zazna-
czy∏. Oby kolejne epidemie nie musia∏y
w bolesny sposób przypominaç o ko-
niecznoÊci szczepieƒ.

B∏onica

Inaczej dyfteryt, najcz´Êciej atakuje
gard∏o, krtaƒ lub nos, powodujàc m.in.
powi´kszenie w´z∏ów ch∏onnych i za-
trucie organizmu wytwarzanym przez
bakterie jadem.

Ospa prawdziwa

Wirus ospy prawdziwej atakowa∏
w´z∏y ch∏onne i inne organy, powodu-
jàc goràczk´ i os∏abienie, a z czasem
charakterystycznà wysypk´ powodujàcà
strupy i blizny. Ârednio co trzeci niesz-
czepiony umiera∏, choç spotykano
szczepy ze ÊmiertelnoÊcià dochodzàcà

do 95 proc. Ostatni przypadek ospy
prawdziwej mia∏ miejsce w 1978 roku,
dzi´ki powszechnym szczepieniom
zosta∏a uznana za zwalczonà w 1980
roku.

Polio

Inaczej choroba Heinego-Medina to
wirus zapalenia rdzenia kr´gowego. U
ok. 0,1 proc. zara˝onych wywo∏ywa∏a
pora˝enie mi´Êni, cz´sto z bardzo z∏ym
rokowaniem, prowadzàce nawet do
Êmierci. Europa jest wolna od polio od
2001 roku, pojedyncze przypadki cho-
roby wyst´pujà w krajach Afryki i Blis-
kiego Wschodu.

Odra

Wirus odry poczàtkowo powoduje
objawy podobne do grypy, póêniej
pojawia si´ wysypka koƒczàca si´ ∏usz-
czeniem naskórka. U dzieci os∏abionych
i noworodków choroba prowadzi do
groênych powik∏aƒ.

Krztusiec

Dawniej koklusz, powodowa∏ napady
kaszlu i dusznoÊci, dawniej prowadzi∏
nawet do Êmierci chorego. Liczba za-
chorowaƒ na krztusiec utrzymuje si´
na poziomie 2-3 tys. rocznie, jednak
przebieg choroby jest ∏agodniejszy.

Powiedzieli na konferencji

Dariusz Wochna, starosta aleksan-
drowski

- Wszyscy wiemy, ˝e ruchy antyszcze-
pionkowe rosnà w si∏´. Smuci, ˝e wspierajà
je lekarze. Jedynà drogà jest edukacja, tak
by zach´ciç rodziców do szczepieƒ.

Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz Cie-
chocinka

- Mam nadziej´, ˝e ta konferencja wp∏y-
nie na decyzje rodziców w zakresie szcze-
pieƒ. Ciechocinek w∏àczy∏ si´ w programy
zwiàzane ze szczepieniami, w tym roku
obj´liÊmy znacznà grup´ dzieci szczepie-
niami przeciwko pneumokokom.

Jerzy Kasprzak, wojewódzki inspektor
sanitarny

- Niech´ç do szczepieƒ narasta i tylko
przez edukacj´, podawanie konkretnych
argumentów, mo˝emy poradziç sobie z
oporem wyst´pujàcym w stosunku do
szczepieƒ.

Ewa Jankowska, wojewódzki konsul-
tant w dziedzinie epidemiologii

- Takie konferencje sà bardzo potrzebne,
poniewa˝ z roku na rok lawinowo wzrasta
liczba rodziców, którzy nie chcà szczepiç
swoich dzieci. Zaniechanie szczepieƒ, a
tym samym zmniejszenie liczby uodpor-
nionych osób, grozi powrotem epidemii
tych chorób, z którymi poradziliÊmy sobie
dzi´ki szczepieniom ochronnym. My mamy
szcz´Êcie dzia∏aç wÊród w∏adz, które po-
pierajà nasze dzia∏ania na rzecz prowadze-
nia szczepieƒ.

Te choroby opanowaliÊmy dzi´ki szczepionkom



O medalach, sportowej rywalizacji, kolejnych igrzyskach i ˝yciu sportowca opowiada∏a licznie zgromadzonej
publicznoÊci w Teatrze Letnim Irena Szewiƒska, wybitna polska lekkoatletka.
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Spotkanie z legendà

Spotkanie w Teatrze Letnim towa-
rzyszy∏o ods∏oni´ciu gwiazdy Ireny Sze-
wiƒskiej na Ciechociƒskim Deptaku
S∏aw 23 wrzeÊnia. Rozmow´ prowadzi∏
Marcin WiÊniewski, dziennikarz RMF
MAXX.

Marcin WiÊniewski: Niektórzy zbie-
rajà znaczki, a pani Irena zbiera∏a
medale. Liczy∏a je pani?

- Siedem olimpijskich, dziesi´ç Mis-
trzostw Europy… Nie, w ten sposób
nie liczy∏am. Ale dla mnie zawsze bar-
dziej liczy∏o si´ zwyci´stwo ni˝ wynik.
Na wi´kszych imprezach potrafi∏am si´
zmobilizowaç, mia∏am takà pozytywnà
trem´, dzi´ki czemu najlepsze wyniki
uzyskiwa∏am przy silnej konkurencji.

Pyta∏em o te medale, bo mi´dzy
1972 a 1976 rokiem Irena Szewiƒska
odnios∏a 34 zwyci´stwa pod rzàd!

- Pan to policzy∏ (Êmiech).
Prosz´ sobie wyobraziç, ile to me-

dali. DwanaÊcie rekordów Êwiata!
KtóryÊ z nich ma dla pani najwi´ksze
znaczenie? Czy ten z Montrealu,
49:29?

- Ma pan racj´, 49:29, taki by∏ wynik
na tablicy po biegu. Póêniej czyta∏am
jednak ksià˝k´ statystycznà IAAF, fede-
racji lekkiej atletyki, patrz´, a tam wynik
49:28. Pytam dyrektora generalnego
IAAF, czy si´ nie pomylili, a on mówi,
˝e to nie pomy∏ka, ˝e wszystkie wyniki
by∏y jeszcze raz oceniane przez komisj´
technicznà i poprawione.

Jednak jeszcze jeden rekord Êwiata
mia∏ dla mnie szczególne znaczenie.

W 1970 roku urodzi∏am pierwszego
syna, stopniowo wraca∏am do formy
w 1971 i 1972, wcià˝ majàc nadziej´,
˝e osiàgn´ coraz lepsze wyniki. I w
1974 roku w Niemczech organizowa-
ny by∏ mityng Olympische Tag, Dzieƒ
Olimpijski. Pierwszego dnia w Berlinie
bieg∏am 100 m i minimalnie ten bieg
przegra∏am, nast´pnego dnia czeka∏o
mnie 200 m w Poczdamie. Rok wczeÊ-
niej startowa∏am w podobnych zawo-
dach, organizatorzy tak to przygoto-
wali, ˝e w jednym biegu startowali
sprinterzy niemieccy, a mnie dali do
innego, godzin´ póêniej, gdzie bieg∏am
z zawodniczkami startujàcymi zazwy-
czaj na 400 m. I mia∏am z niemieckà
biegaczkà, Renate Stecher, w ró˝nych
biegach te same czasy. Chcia∏am jednak
spotkaç si´ z rywalkà, wi´c pojecha∏am
w 1974 roku.

Ja by∏am na drugim torze, Renata
na szóstym. Generalnie to jest dobry
tor, bo wszystko mog∏am widzieç, choç
dla mnie lepszy jest zewn´trzny, bo
by∏am wysokà zawodniczkà. W ka˝dym
bàdê razie by∏a ogromna mobilizacja,
w Poczdamie by∏y idealne warunki,
lekki wiaterek, pi´kna pogoda. Wygra-
∏am z Renatà Stecher chyba o szeÊç
metrów, 22:21. Renata nie zmieÊci∏a
si´ nawet w klatkach przy pomiarze.
Na stadionie by∏a kompletna cisza. Do-
piero potem brawa. Ten rekord mia∏
wi´c dla mnie szczególne znaczenie.

Poczàtek pani kariery to Tokio i
1964 rok, tradycyjna bie˝nia ̋ u˝lowa.

Jak pani odebra∏a start w Meksyku,
kiedy pojawi∏ si´ tartan, pozwalajàc
na nadzwyczajne wyniki sprinterów
i skoczków?

- Faktycznie pierwsze igrzyska z tar-
tanem to by∏ Meksyk, ale ten tartan ju˝
by∏ po∏o˝ony we Francji i mogliÊmy na
nim trenowaç. Ró˝nica jest ogromna,
zwyk∏a bie˝nia jest mniej lub bardziej
mi´kka, po deszczu robi si´ b∏oto, a
przy starcie, poniewa˝ pierwsze kroki
sà bardzo dynamiczne, w bie˝ni po-
wstajà dziury. Nie ma porównania mi´-
dzy startem na zwyk∏ej bie˝ni i tarta-
nie. A w Meksyku startowa∏o si´ na
wysokoÊci 1800 m n.p.m., co sprzyja
wynikom w biegach sprinterskich czy
skokach, choç trudniej by∏o na d∏ugich
dystansach. Stàd te wyniki, choç oczy-
wiÊcie trzeba by∏o si´ dobrze przygo-
towaç.

Po zakoƒczeniu kariery przyjaênie
z bie˝ni zostajà?

- OczywiÊcie. Nie jest to jakaÊ bliska
przyjaêƒ, ale b´dàc we w∏adzach eur-
pejskich czy Êwiatowych lekkiej atletyki
cz´sto spotyka∏am zawodniczki, z któ-
rymi biega∏am. Takie spotkania sà bar-
dzo mi∏e, bo coÊ nas ∏àczy, wspólne
wspomnienia, wspólne starty, to bar-
dzo sympatyczne.

Kiedy kobiety uprawiajàce sport
decydujà si´ na macierzyƒstwo, ich
powrót do startów bywa trudny. U
pani by∏o zupe∏nie inaczej, to by∏a
eksplozja talentu, umiej´tnoÊci.

- Dzi´ki temu, ˝e zrobi∏am sobie ten
rok przerwy zwiàzany z macierzyƒ-
stwem, przyjÊciem na Êwiat mojego
pierwszego syna, Andrzeja, mog∏am
trenowaç tych kilka lat d∏u˝ej. Te pier-
wsze cztery lata trenowa∏am, a potem
bardzo du˝o startowa∏am, cz´sto w
kilku konkurencjach na jednych zawo-
dach. To si´ skoƒczy∏o w ten sposób,
˝e by∏am zm´czona, fizycznie i psychicz-
nie. Pojawi∏y si´ wi´ksze czy mniejsze
urazy, drobne kontuzje. A macierzyƒ-
stwo pozwala kobiecie zregenerowaç
organizm. Cz∏owiek czuje si´ du˝o sil-
niejszy nie tylko jako sportowiec, ale
i jako kobieta. Kiedy wróci∏am, oczywiÊ-
cie by∏o mi trudno, bo troszk´ wi´cej
wa˝y∏am i tak dalej. Ale czu∏am si´ tak,
jakbym dopiero zaczyna∏a karier´ spor-
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towà. Zresztà wiele zawodniczek po
urodzeniu dziecka uzyskuje bardzo
dobre wyniki.

Trzeba te˝ powiedzieç, ˝e trudno
rozstaç si´ ze sportem, by urodziç dzie-
cko. Zawodniczki mówià sobie: mo˝e
za rok, bo teraz sà igrzyska. A potem
sà mistrzostwa Êwiata, no to jeszcze
rok póêniej. I tak cz∏owiek to odk∏ada.
Kiedy jest rodzina, dziecko roÊnie,
trenuje si´, jest zupe∏nie inne samopo-
czucie. A po zakoƒczeniu kariery ka˝dy
odczuwa, przynajmniej ja odczuwa∏am,
jakàÊ pustk´. Nie chodzi tylko o to, ˝e
ma si´ wi´cej czasu. Tylko jak cz∏owiek
trenowa∏, to ˝y∏ tym sportem, jeden
obóz, drugi, zawody jedne, drugie i ca-
∏y czas cz∏owiek by∏ psychicznie zaan-
ga˝owany. I nagle pustka. MyÊl´, ˝e
szczególnie dla kobiet dobrym rozwià-
zaniem jest urodzenie dziecka. Bo nie
ma tej pustki, jest inna istota na Êwiecie,
której cz∏owiek poÊwi´ca czas, serce i
swoje myÊli.

Osiemnastoletnia Irena Szewiƒska
wraca z Tokio medalami do kraju i
zaczyna si´ s∏awa, kariera. Jak sobie
pani z tym radzi∏a?

- Faktycznie by∏ to szczególny dla
mnie moment, wyje˝d˝a∏am do Tokio
jako zawodniczka nieznana. Mo˝e ktoÊ,
kto si´ interesowa∏ lekkà atletyka,
wiedzia∏ ˝e jest taka utalentowana
juniorka, biega, skacze wzwy˝, potem
w dal. Kiedy wróci∏am, bo tam na miejs-
cu si´ tego nie odczuwa∏o, nagle sta∏am
si´ popularna, sta∏am si´ osobà publicz-
nà. JakieÊ delegacje do mnie przyje˝-
d˝a∏y, by∏am zaprasza do szkó∏, do za-
k∏adów pracy, na spotkania, wywiady.
Musia∏am si´ po prostu przestawiç. Z
dnia na dzieƒ zmieni∏a si´ moja sytua-
cja. Ale do wszystkiego mo˝na si´ przy-
zwyczaiç, do popularnoÊci równie˝.
Choç by∏o to sympatyczne.

Prócz wyników sportowych odno-
si∏a pani sukcesy indywidualne, czte-
rokrotnie „Przeglàd Sportowy” og∏o-
si∏ panià najlepszym sportowcem w
kraju. W 1974 roku agencja UPI uzna-
∏a panià za najlepszà sportsmenk´
na Êwiecie.

- To by∏o wyjàtkowe wyró˝nienie,
bo w 1974 roku pobi∏am rekord Êwiata
na 400 m, jako pierwsza kobieta uzys-
ka∏am wynik poni˝ej 50 sekund, by∏y
mistrzostwa Europy, wygra∏am bieg na
100 i 200 m, co te˝ by∏o niespodziankà.
No i rekord Êwiata na 200 m. Tak˝e
by∏o to wielkie wyró˝nienie, bo ta agen-
cja rozpatruje sportowców ze wszyst-
kich dyscyplin. A jeszcze dodam, ˝e za
1975 rok zosta∏am wybrana najlepszà

sportsmenkà przez francuskà akademi´
sportu.

Z tej okazji w 1975 roku by∏am wraz
z m´˝em zaproszona do Pary˝a, gdzie
odby∏a si´ wielka gala, 1500 osób, na-
grody w ró˝nych kategoriach. G∏ównà
nagrod´ wr´cza∏ prezydent Francji Va-
léry Giscard d’Estaing. To by∏a wielka
uroczystoÊç, siedzia∏am przy d∏ugim
stole naprzeciwko pana prezydenta,
nasz ambasador w Pary˝u towarzyszy∏
mi i t∏umaczy∏. Mówi∏, ˝e potrzebujemy
wi´cej takich sportowców ambasado-
rów, poniewa˝ akurat za miesiàc pre-
zydent Francji wybiera∏ si´ z wizytà do
Polski, wi´c ambasador mia∏ okazj´
pewne rzeczy omówiç. I powiem jesz-
cze, ˝e jak prezydent przyjecha∏ do na-
szego kraju, by∏am zaproszona przez
ambasad´ na spotkanie w Wilanowie.
Ale tego dnia startowa∏am w memoriale
Kusociƒskiego i nie mog∏am si´ tam
pojawiç. W zwiàzku z tym zosta∏am
zaproszona na zasiadany lunch w w´˝-
szym gronie. Wszyscy byli zdziwieni,
skàd w∏aÊciwie si´ tam wzi´∏am. Ale
to by∏o bardzo mi∏e.

A propos m´˝a. Pierwsze spojrze-
nia wymienialiÊcie na warszawskiej
Polonii. I tak wam zosta∏o na lata.

- Ca∏a nasza grupa zapisa∏a si´ do
Polonii Warszawa, klubu czarnych ko-
szul, który reprezentowa∏am do koƒca
kariery. Ja by∏am poczàtkujàcà zawod-
niczkà, a mój mà˝ Janusz, wtedy jeszcze
nie mà˝, by∏ wybitnym zawodnikiem,
reprezentantem Polski, biega∏ na 400
m przez p∏otki i tak si´ spotkaliÊmy,
wpad∏ mi w oko (Êmiech).

Musia∏ mieç pan szybkie oko, by
wypatrzeç panià Iren´.

- Mia∏ szybkie oko, bo zawsze robi∏
zdj´cia, to by∏o jego hobby.

Wsparcie rodzinne, rzecz niezwykle
istotna w ˝yciu zawodowego spor-
towca, kiedy w domu bywa si´ rzad-
ko. Mia∏a pani wsparcie, wiele razy
pani o tym mówi∏a.

- To bardzo wa˝ne, wzajemne zrozu-
mienie. Akurat w tym przypadku, po-
niewa˝ Janusz by∏ sportowcem, lekko-
atletà, zawsze by∏ przy mnie, wspiera∏
mnie. Ostatnie osiem lat zresztà by∏
moim trenerem. Po igrzyskach w Mona-
chium mój dotychczasowy trener wy-
jecha∏. A ˝e Janusz by∏ przy moich tre-
ningach, skoƒczy∏ studia w Poznaniu,
by∏ dobrze przygotowany, to powie-
dzia∏am: b´dziemy trenowali razem.
Janusz si´ broni∏, w koƒcu ustàpi∏. I tak
trenowaliÊmy te osiem lat razem. Tak˝e
by∏o wzajemne zrozumienie, bo mie-
liÊmy wspólne cele, marzenia, ambicje.

Trzeba jeszcze zwróciç uwag´, ˝e rola
trenera si´ zmienia. Kiedy zawodnik
zaczyna trenowaç, trener uczy go
wszystkiego, podstaw, çwiczeƒ, roz-
grzewki. Z czasem, po iluÊ latach tre-
ningu, zawodnik sam zaczyna pewne
rzeczy oceniaç i wa˝ne, by trener bra∏
pod uwag´ odczucia i sugestie swoje-
go podopiecznego. Dlatego wspólnie
ustalaliÊmy treningi, Janusz by∏ ogrom-
nym wsparciem i efekty, jak myÊl´, by∏y
dobre.

Bardzo wa˝ne jest nastawienie za-
wodnika przed startem. Trener nie mo-
˝e powiedzieç: s∏uchaj, êle biegniesz
przy starcie. Musi mówiç: dobrze jest!
Zawodnik musi pojawiç si´ na starcie
z przekonaniem, ˝e chce wygraç. Jako
ciekawostk´ opowiem o starcie w pu-
charze Êwiata w Düsseldorfie w 1977
roku. Bieg∏am tam na 400 m, reprezen-
towa∏am Europ´, bo bezpoÊrednio re-
prezentowane by∏y dwa zwyci´skie
kraje, a zawodnicy z pozosta∏ych repre-
zentowali ca∏y kontynent. W barwach
NRD bieg∏a Marita Koch. Ona by∏a na
trzecim torze, ja na czwartym. Dwa
tygodnie wczeÊniej spotka∏am si´ z nià
podczas mityngu na 200 m, a sprint
by∏ mojà mocnà bronià. I ona wygra∏a
te 200 m. Mia∏a te˝ lepszy wynik na
400 m. Wi´c teoretycznie to ona po-
winna wygraç. Ale po rozgrzewce Ja-
nusz mówi tak: s∏uchaj, biegnij do koƒ-
ca, bo ona w kratkach staje. I startuje-
my. Ja na czwartym torze, wi´c jej nie
widz´, dopiero po trzystu metrach wy-
chodzimy na ostatnià prostà i ona jest
te dwa metry przede mnà. I biegn´,
daj´ z siebie wszystko, ale ta odleg∏oÊç
wcale si´ nie zmniejsza. Troszk´ jà do-
sz∏am, ale nie rezygnuj´, bo mam za-
kodowane, ˝e ona w kratkach staje.
Biegn´ do koƒca i faktycznie z nià wy-
gra∏am, na ostatnich metrach.

Po latach spotka∏am dziennikarza z
USA, och, jaki by∏ szcz´Êliwy, ˝e mnie
osobiÊcie spotka∏. Najbardziej pami´ta∏
w∏aÊnie mój start w Düsseldorfie. Dzien-
nikarze tam si´ zak∏adali, wszyscy sta-
wiali na Marit´ Koch. A on postawi∏ na
mnie. I ja go nie zawiod∏am.

Mo˝e nie wszyscy sobie zdajà spra-
w´ z wartoÊci pani rezultatów. I nie
ka˝dy sobie zdaje spraw´, ˝e zdoby∏a
pani medal na tegorocznych Mis-
trzostwach Âwiata na 400 m kobiet.
Bo ówczesny rezultat by∏ lepszy ni˝
wynik tegorocznej mistrzyni.

- No tak, ma pan racj´. Tym wynikiem
na mistrzostwach bym wygra∏a.

W tym roku, a min´∏o 40 lat! Pier-
wsze igrzyska jakie pami´tam, w Mo-
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nachium, pami´tam jak moi rodzice
byli zawiedzeni, ̋ e Szewiƒska zdoby∏a
tylko jeden bràzowy medal. Dla pani
to by∏ zawód czy mimo wszystko na
tym etapie kariery sukces?

- Na pewno by∏ to dla mnie sukces,
zawsze medal olimpijski jest sukcesem.
I oczywiÊcie, na zawodach bràzowy
medal dla jednego zawodnika jest suk-
cesem, a dla faworyta to pora˝ka. Ja
wówczas dochodzi∏am do formy, tak˝e
dla mnie to by∏ sukces.

Czasami m∏odzi sportowcy mówià,
˝e jadà na du˝à imprez´, ˝eby wejÊç
do pó∏fina∏u, mo˝e fina∏u. U pani to
zupe∏nie inaczej funkcjonowa∏o.

- Zawsze stawia∏am sobie  konkretne
cele. Gdy pobi∏am rekord Polski junio-
rek, wi´c chcia∏am pobiç rekord senio-
rek. Zresztà ktoÊ mnie pyta∏, ˝e skoro
mam medale olimpijskie, dlaczego jesz-
cze startuj´. Ale ka˝dy medal olimpijski
jest nieoceniony. Ka˝de igrzyska sà inne
i zawsze to bardzo mobilizuje.

Wymieni∏a pani wczeÊniej nazwis-
ko Marity Koch. Tamte rekordy ist-
niejà niestety do tej pory. Rodzi to
dziwne podejrzenia, nie b´d´ mówi∏
jakie. Mówi si´, ˝e cz´Êç tych rekor-
dów powinna zostaç wymazana. Pani
startowa∏a z Marità Koch. Nie zau-
wa˝y∏a pani wówczas niczego dziw-
nego?

- Prywatnie trudno powiedzieç. Na-
tomiast oficjalnie niczego u niej nie
stwierdzono, wtedy nie by∏o tak dok∏ad-
nych badaƒ co do stosowania Êrodków
dopingujàcych, bo myÊl´, ˝e to pan
ma na myÊli. Oficjalnie by∏a zawodni-
czkà czystà. Natomiast jeÊli chodzi o
wymazanie rekordów, na to bym si´
nie zgodzi∏a. Cz´Êç osób mo˝e korzys-

ta∏a z dopingu, wi´kszoÊç nie korzys-
ta∏a, wiele osób byÊmy w ten sposób
skrzywdzili, a i tak wszyscy pami´tali-
byÊmy wyniki, które wówczas uzyski-
wano.

Zosta∏a Moskwa, ostatnie igrzys-
ka olimpijskie w 1980 roku. To by∏o
praktycznie zakoƒczenie pani karie-
ry.

- No tak, w biegu na 400 m w pó∏-
finale odnios∏am kontuzj´ mi´Ênia ∏ydki.
Bieg z bólem skoƒczy∏am, ale to by∏
ostatni start w ˝yciu. Planowa∏am za-
koƒczenie kariery w 1980 roku, ale my-
Êla∏am, ˝e zrobi´ to bli˝ej jesieni, ˝e
jeszcze kilka razy wystartuj´. Ale tak
si´ z∏o˝y∏o, ˝e ostatni raz pobieg∏am
w Moskwie.

Kiedy sportowcy koƒczà karier´ na
wysokim poziomie, cz´sto majà pro-
blem, ˝eby si´ odnaleêç w ˝yciu co-
dziennym. Nagle pojawia si´ wi´cej
czasu, nie trzeba codziennie treno-
waç. Jak u pani to wyglàda∏o?

- Mia∏am drugiego syna i nie mia∏am
pustki. Nie planowa∏am, ˝eby dzia∏aç
w sporcie. Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e zosta∏am
wybrana do w∏adz PZLA i potem w
1981 do w∏adz PKOl. I tak to si´ zacz´-
∏o, przestawi∏am si´ duchowo z zawod-
niczki na dzia∏aczk´. Lata treningu da∏y
mi ogromne doÊwiadczenie, wiem
czego potrzebujà sportowcy i to mi
pomaga w mojej dzia∏alnoÊci.

DziÊ lekka atletyka w polskim wy-
daniu to znowu bum, serce roÊnie.
Co si´ sta∏o, ˝e wreszcie mo˝emy si´
cieszyç z polskich medali?

- Bardzo si´ ciesz´, ˝e polska lekka
atletyka jest na tak wysokim poziomie,
szczególnie w konkurencjach rzuto-
wych. Anita W∏odarczyk, Pawe∏ Fajdek,

Piotr Ma∏achowski, Tomasz Majewski.
No i Adam Kszczot, Marcin Lewando-
wski, nie b´d´ wymienia∏a wszystkich,
ale mamy kilkunastu zawodników i za-
wodniczek na Êwiatowym poziomie,
na najwa˝niejszych imprezach nie za-
wodzà i z tego si´ bardzo ciesz´. A po-
wiem jeszcze, ˝e na igrzyskach olim-
pijskich jest mi∏y obowiàzek dla
cz∏onków MKOl wr´czania medali. I
mia∏am przyjemnoÊç dekorowania
polskich zawodników, to by∏y najmilsze
momenty podczas igrzysk.

Jak wyglàda obecnie pani ˝ycie?
- Je˝eli chodzi o Polsk´, dzia∏am w

PKOl, gdzie jestem wiceprezesem i prze-
wodniczàcà komisji kobiecej. Mam tro-
ch´ zaj´ç, nie sà mo˝e szczególnie ob-
cià˝ajàce, robi´ to z przyjemnoÊcià.
JeÊli spojrz´ w kalendarz, mam troch´
ró˝nych wyjazdów, ale i takie sympa-
tyczne momenty jak dzisiaj. Tak˝e ca∏y
czas coÊ si´ dzieje. Mam wspania∏à
rodzin´, starszy syn mieszka ko∏o Cz´s-
tochowy, dwójka dzieci, dwoje wnu-
czàt.

W rodzinie starszy syn, reprezen-
tant Polski.

Andrzej gra∏ w siatkówk´, by∏ repre-
zentantem polski.

Czy pani po zakoƒczeniu kariery
uprawia jeszcze czynnie sport?

- Zawsze lubi∏am biegaç, wi´c robi´
to dla przyjemnoÊci w lesie, bo miesz-
kam pod Warszawà. Kiedy cz∏owiek si´
troch´ porusza, od razu ma lepsze sa-
mopoczucie. Nie startowa∏am nigdy w
zawodach dla weteranów. Zapraszali
mnie, ale stwierdzi∏am, ˝e czuj´ si´ na
tyle m∏odo, ˝e nie mog´ wziàç w nich
udzia∏u.
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„Niezapominajka”
pami´ta∏a

o powstaniu
Podopieczni OÊrodka Dziennego Po-

bytu „Niezapominajka” upami´tnili po-
wstanie warszawskie.

We wtorek 3 paêdziernika, dzieƒ po 73.
rocznicy upadku powstania warszawskiego,
w „Niezapominajce” wystàpi∏a grupa ar-
tystyczno-teatralna „Scena marzeƒ” z∏o˝ona
z uczestników zaj´ç w oÊrodku. Wykonaw-
cy czytali ˝yciorysy powstaƒców i Êpiewali
powstaƒcze piosenki.

GoÊciem specjalnym by∏ podporucznik
Jerzy Sidorowicz, mieszkaniec Warszawy
i Êwiadek powstania (mia∏ wówczas 12 lat).
Podczas spotkania prowadzonego przez
Gra˝yn´ Wieczorek opowiada∏ histori´
swojej rodziny, jej ucieczk´ ze stolicy do
pobliskiego Raszyna.

W spotkaniu udzia∏ wzi´li burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz, Ewa Sztrzelecka-S∏om-
kowska, dyrektor MOPS, Agnieszka Ocho-
ciƒska, wicedyrektor MOPS, a tak˝e ponad
70 podopiecznych „Niezapominajki”.

       Przemys∏aw Szreiber
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Powraca galeria jednego rysunku z pracami
Karola Kossaka, malarza i ilustratora, od 1948

do Êmierci w 1975 roku mieszkaƒca Ciechocinka.
Rysunki wybra∏a Maria Krowiƒska.

GALERIA JEDNEGO RYSUNKU



Ponad 150 stron najwa˝niejszych informacji o Ciechocinku znajdziemy w nowym przewodniku po uzdrowisku
autorstwa Wojciecha Lebiedziewicza.

Ciechociƒski kemping od chwili po-
wstania robi furor´ w Êrodowisku kam-
perów i zdobywa kolejne nagrody. Nic
dziwnego, ˝e w sezonie cieszy si´ sporà

popularnoÊcià. Ostatni weekend wrze-
Ênia by∏ jednak pod tym wzgl´dem
wyjàtkowy. Uczestnicy ostatniego zlotu
ju˝ od kilku tygdni skrzykiwali si´ w

mediach spo∏ecznoÊciowych. W rezul-
tacie w Ciechocinku pojawi∏y si´ a˝ 63
ekipy na czele z budzàcà sensacj´, Êwie-
tnie utrzymanà nysà.

A˝ 63 kampery i przyczepy kempingowe pojawi∏y si´ w ostatni weekend wrzeÊnia na Campingu nr 17 w Cie-
chocinku. To dotychczasowy rekord.
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Z ˚YCIA MIASTA

Nowy przewodnik po Ciechocinku.
„Takiego kompendium brakowa∏o”

Rekordowy weekend na ciechociƒskim kempingu

- Du˝o je˝d˝´ po Êwiecie, a ˝e miesz-
kam w Ciechocinku, cz´sto porównuj´
nasz kurort z innymi - mówi Lebiedzie-
wicz. - Na tle Karlowych Warów, s∏yn-

nego Spa czy niemieckich uzdrowisk
wypadamy bardzo dobrze. Jednak tam
spotkaç mo˝na du˝o wydawnictw pre-
zentujàcych miasto. I takiego kompen-
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dium mi brakowa∏o - wyjaÊnia autor.
W przewodniku znajdziemy najwa˝-

niejsze informacje o mieÊcie, jego krókà
histori´, cztery trasy spacerowe i prak-
tyczne informacje dla turystów. Jak pod-
kreÊla Lebiedziewicz, inspiracjà dla kszta∏tu
wydawnictwa by∏y klasyczne przewodniki
Michelina.

W przygotowaniu ksià˝ki pomóg∏ m.in.
Wiktor Hibner, udost´pniajàc zdj´cia ze
swojego bogatego archiwum, fotografie
przekazali te˝ mieszkaƒcy Ciechocinka,
Przedsí biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek
i Biuro Promocji.

- Zale˝a∏o mi na czymÊ kieszonkowym
i ∏adnie wydanym, by turysta tego nie
wyrzuci∏, tylko zabra∏ ze sobà na pamiàtk´
- podsumowuje Lebiedziewicz.

Przewodnik mo˝na zakupiç w ksí gar-
ni na ulicy Broniewskiego, niektórych
sanatoriach, a tak˝e punkcie Informacji
Turystycznej przy ul. Zdrojowej 2b.

      red.



Niemal po brzegi wype∏ni∏a si´ widownia Teatru Letniego podczas Koncertu dla seniora.

O pielgrzymowaniu szlakiem Êw. Jakuba po Kujawach traktuje nowy cykl dokumentalny Teresy Kudyby „Grunt
to Droga”. Film obfituje w ciechociƒskie akcenty.

Koncert dla seniora

- W Ciechocinku brakowa∏o imprezy
dedykowanej seniorom, zazwyczaj sà
one kierowane do szerszej publiki.
Dlatego chcia∏am zorganizowaç taki
koncert - mówi Jadwiga Jakubowska z

Miejskiej Rady Seniorów.
W Teatrze Letnim w niedziel´ 24

wrzeÊnia wystàpi∏y Ajki, m∏odzie˝ z
pracowni S∏awka Ma∏eckiego i Jacek
Zaborowski, czyli ciechociƒski Elvis

Presley. - TrafiliÊmy w dziesiàtk´ - cieszy
si´ Jakubowska, zwracajàc uwag´ na
Êwietnà frekwencj´. Kolejny koncert
dla seniorów za rok.

    red.

Filmowe Camino na Kujawach

Camino Polaco to cz´Êç jednego z
najwa˝niejszych i najstarszych chrzeÊci-
jaƒskich szlaków pielgrzymkowych, któ-
ry wiedzie do katedry w Santiago de
Compostela w Hiszpanii. O trasach wio-
dàcych przez Kujawy w swym pi´cio-
odcinkowym cyklu opowiada Teresa
Kudyba. W produkcj´ filmu zaanga˝o-
wani byli ciechocinianie - ¸ukasz Ma∏ec-

ki i Witold Popio∏ek. Ale ciechociƒskich
akcentów w filmach jest wi´cej. Jaro-
s∏aw Zieliƒski, w∏aÊciciel ciechociƒskiej
piekarni Polkorn zaproponowa∏ piel-
grzymom specjalny wypiek chleba Êw.
Jakuba, który b´dzie mo˝na zamawiaç
na wydarzenia zwiàzane z Camino
Polaco, ale te˝ zakupiç w piekarniach
sieci.
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KULTURA

Premiera obrazu mia∏a miejsce 7 paê-
dziernika w trakcie X Mi´dzynarodowej
Konferencji Naukowej w Krakowie. Ko-
lejny pokaz odby∏ si´ 10 paêdziernika
w Centrum Sztuki Wspó∏czesnej w To-
runiu. Film b´dzie te˝ emitowany na
antenie TVP3.

Camino Polaco to odcinek Drogi Êw.
Jakuba w Polsce wiodàcy z miejscowo-
Êci Ogrodniki na granicy z Litwà przez
Olsztyn, Toruƒ do S∏ubic na granicy z
Niemcami. Na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego ponad 200 km
odcinek szlaku prowadzi przez miasta
i miejscowoÊci bogate w atrakcje tu-
rystyczne i kulturalne, które le˝à na
dawnym trakcie handlowym wiodà-
cym z Rygi do Amsterdamu. Za przejÊ-
cie szlaku Camino Polaco w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim przy-
znawana jest przez PTTK w Toruniu
okolicznoÊciowa odznaka Êw. Jakuba
oraz wystawiany jest certyfikat „Iaco-
beum Thoruniesis” przez Bractwo Êw.
Jakuba w Toruniu.

     red.



Jednà z form religijnoÊci jest kult Êwi´tych patronów. W naszym cyklu nie mo˝e zabraknàç opowieÊci o tych, którzy zwiàzani
sà z wodà i z Ciechocinkiem.

ROK WIS¸Y
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Wodniacy: rybacy, flisacy, ˝eglarze,
marynarze majà wielu Êwi´tych patro-
nów. Sà to: Êw. Anna, Êw. Barbara, Êw.
Brendan, Êw. Wojciech, Êw. Miko∏aj,
Êw. Piotr Aposto∏, Szymon Piotr, Êw.
Jan Chrzciciel, Êw. Jan Nepomucen, Êw.
Antoni Padewski, Êw. Krzysztof, Êw.
Andrzej i b∏. Jan z ¸obdowa. Postacie
niektórych z nich sà uwidocznione w
ciechociƒskim koÊciele parafialnym
(obraz, witra˝e z Pracowni Êw. ¸azarza
w Warszawie, polichromie i rzeêby)
oraz w pobli˝u Wis∏y.

Zacznijmy od jednego z dwóch pa-
tronów naszej parafii. Âwi´ty Piotr za-
nim zosta∏ pierwszym biskupem Rzy-
mu, zajmowa∏ si´ rybo∏ówstwem,
podobnie jak jego ojciec Jan. Pochodzi∏
z Betsaidy nad jeziorem Genezaret.
Oko∏o 31. roku ˝ycia zosta∏ uczniem
i aposto∏em Jezusa. W Nowym Testa-
mencie znajdziemy jego dwa listy. Pa-
tronuje wodniakom, jednak cz´Êciej
jest kojarzony jako postaç trzymajàca
klucze do Bram Królestwa Niebieskie-
go. Zresztà klucze to najbardziej znany
atrybut Êw. Piotra, chocia˝ sà nim tak-
˝e sieci rybackie.

Wyobra˝enie Êw. Piotra znajdziemy
wewnàtrz ciechociƒskiej Êwiàtyni. Na
neorenesansowym obrazie ukazany jest
ze Êw. Paw∏em, drugim patronem pa-
rafii. Przedstawiony jest jako siwow∏o-
sy starzec z brodà. W r´kach trzyma
klucz i ksi´g´. Z kolei na witra˝u po-
chodzàcym z  poczàtków XX wieku
równie˝ towarzyszy mu Êw. Pawe∏. W
latach szeÊçdziesiàtych XX wieku wn´t-
rze koÊcio∏a zosta∏o gruntownie zmie-
nione. ¸ucja i Józef Oêminowie nama-
lowali polichromie w technice fresko-
wo-sgraffitowej. Jedna ze scen ukazu-
je uwolnienie Êw. Piotra z wi´zienia.
Nie ma zaÊ wizerunku z sieciami.

Z kolei Êw. Anna, matka Maryi, to
patronka nie tylko matek, ma∏˝eƒstw,
wdów i piekarzy, ale tak˝e ˝eglarzy.
W ciechociƒskiej Êwiàtyni przedstawio-
na jest na jednym z witra˝y.

Âw. Jan Chrzciciel, syn Zachariasza
i El˝biety, dokona∏ chrztu Jezusa w Jor-
danie. Ta scena jest cz´stym tematem
w sztuce. Za krytyk´ niemoralnego ˝y-
cia Heroda Antypasa zosta∏ uwi´ziony,

Patrzàc na Êwi´tych
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a nast´pnie Êci´ty. Kult Êw. Jana Chrzci-
ciela jako patrona wodniaków ma zwià-
zek z wodà - rzekà Jordan i chrztem
Jezusa. Od jego imienia pochodzi tzw.
Êwi´tojanka, czyli okres, w którym na-
st´puje letnie wezbranie wód w rze-
kach. Ponadto od dawna istnia∏o prze-
konanie, ˝e mo˝na si´ kàpaç w rzece
dopiero po 24 czerwca, czyli po dniu,
któremu patronuje Êw. Jan. Postaç te-
go Êwi´tego jest tematem jednego z
fresków ¸ucji i Józefa Oêminów.

Âw. Antoni Padewski (1195-1231),
starannie wykszta∏cony franciszkanin,
to jeden z najbardziej cenionych ka-
znodziejów Êredniowiecza. Jest patro-
nem nie tylko osób i rzeczy zaginionych,
dzieci, górników, ma∏˝eƒstw, narze-
czonych, po∏o˝nych, ubogich, podró˝-
nych, ale tak˝e rybaków. Ci ostatni mo-
dlili si´ do niego, aby pomóg∏ z∏owiç,
czyli znaleêç ryby. Figura Êw. Antonie-
go stoi wewnàtrz koÊcio∏a. Francisz-
kanin trzyma na r´kach Dzieciàtko Je-
zus.

Z inicjatywy prof. Marka Grzesia,
mieszkaƒca Ciechocinka, w 2014 roku
w pobli˝u wa∏u wiÊlanego, na skrzy˝o-
waniu ulic S∏oƒsk Górny i Lipnowskiej,
stan´∏a figura Êw. Jana Nepomucena,
wyrzeêbiona w drewnie przez Krzysz-
tofa Zawackiego. Na cokole zosta∏ za-
znaczony poziom fali powodziowej
z pami´tnego roku 1924, kiedy to uz-
drowisko bardzo ucierpia∏o z powodu
wylewu Wis∏y.

Figury Êw. Jana Nepomucena, uzna-
wanego za patrona powodzian, sta-
wiano od wieków na terenach, którym
grozi∏y wylewy rzek. Ta ciechociƒska
ma przypominaç tragedi´ sprzed lat,
a przede wszystkim przestrzegaç przed
zagro˝eniem ze strony kapryÊnej kró-
lowej polskich rzek.

Inspiracjà do napisania tego artyku∏u
by∏a niezwykle interesujàca wystawa
w Muzeum Etnograficznym im. Marii
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
„Dla ˝eglowania bezpiecznego. Âwi´ci
patroni i sanktuaria wodniaków wiÊ-
lanych”, której kuratorem by∏ Artur
Trapszyc.

                                Aldona Nocna



Zdaniem psychologa

Oty∏oÊç u dzieci

Z ˚YCIA MIASTA

KINO „ZDRÓJ”
W listopadzie planujemy zagraç:

„Potworna rodzinka”
bajka w 2D, animacja, prod. Niemcy,

czas projekcji 1,36
4.11 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 5.11 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Ach Êpij kochanie”
thriller/kryminalny, prod. Polska, czas

projekcji 1.40, od 15 lat
4.11 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 5.11 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Pomi´dzy nami góry”
dramat, prod. USA, czas projekcji 1.43,

od 15 lat
9.11 (czwartek) godz. 19.00 i 10.11 (piàtek)

godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Twój Vincent”
animacja, dramat, krymina∏, prod. Polska,

Wlk. Brytania, czas projekcji 1.35, od 15 lat
15.11 (Êroda) godz. 16.00 (kasa 15-16) i

16.11 (czwartek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Z∏e mamuÊki 2. Jak przetrwaç Êwi´ta”
komedia, prod. USA, czas projekcji 1.56,

od 15 lat
17.11 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 18.11 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Listy do M. 3”
komedia romantyczna, prod. Polska, czas

projekcji 1.49, od 12 lat
24.11 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i godz. 19.00 (kasa 18-19), 25.11 (sobota)
godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz. 19.00

kasa 18-19), 26.11 (niedziela) godz. 16.00
(kasa 15-16) i 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.

Rozejrzyj si´ wokó∏, a zobaczysz mnós-
two dzieci z nadwagà. Kiedy dzieci zmagajà
si´ z nadwagà i ∏akomstwem, winowajc´
numer jeden stanowià zazwyczaj niew∏aÊ-
ciwe nawyki ˝ywieniowe.

W nielicznych przypadkach to konsek-
wencja schorzeƒ czy stosowania leków.
Znam rodziców, którzy dos∏ownie zamykajà
przed dzieçmi lodówk´ na klucz. Co oczy-
wiÊcie nie przynosi po˝àdanych efektów.
Najwa˝niejsza jest zmiana naszego stylu
˝ycia. Dobrze zbilansowane posi∏ki, ˝ad-
nego Êmieciowego jedzenia i ruch ma do-
tyczyç ca∏ej rodziny. To ma nie byç kara
dla dziecka z nadwagà. Prawdziwym pro-
blemem jest niezdrowa ̋ ywnoÊç - zw∏aszcza
objadanie si´ s∏odyczami. A kto przynosi
to jedzenie do domu? Zwykle rodzice.

Wiele rodzin je w biegu, jedzenie ma
byç proste w przygotowaniu - ale bardzo
rzadko taki fast food jest zdrowy. Gotowe
zupki wydajà si´ szybkim rozwiàzaniem,
ale sk∏adajà si´ g∏ównie z sodu i t∏uszczu.
Rano dzieci wypadajà z domu bez Êniada-
nia, ewentualnie z∏apià coÊ ∏atwego do
prze∏kni´cia. Docierajà do szko∏y i ju˝ sà
g∏odne. Cz´sto nie majà ze sobà Êniadania,
a zatem kupujà batoniki czy pàczki. Mnós-
two dzieci równie˝ w∏aÊciwie bez powodu
nie çwiczy na zaj´ciach wychowania fizycz-
nego. Zastanówmy si´, czy sami nie kszta∏-
tujemy w naszych dzieciach ob˝arstwa, ju˝
od najm∏odszego wieku? Kiedy to pó∏tora-
roczne dzieci jedzà przy stole wpatrzone
w ekran telewizora, ˝eby nie rzuca∏y jedze-
nia i nie urzàdza∏y awantur. Czy rzeczywiÊ-
cie wiedzà, co i ile zjedzà? A starsze dzieci
wracajà ze szko∏y, biorà „coÊ” do jedzenia
i siadajà przed laptopem czy tabletem. I mi-
mo, ˝e jedzà, to wcià˝ czujà g∏ód. Mózg
bowiem bardziej odbiera zaawansowane
bodêce p∏ynàce ze sprz´tu elektronicznego
ni˝ z fizjologicznych odczuç. Po prostu nie
czujemy, ˝e ju˝ si´ najedliÊmy.

Niejednokrotnie okazuje si´, ˝e dzieci
zajadajà stres zwiàzany ze szko∏à czy sytu-
acjami konfliktowymi. Zajadajà „samot-
noÊç”, „smutek”, bo rodzicom wcià˝ bra-
kuje czasu na rozmow´. A jedyny ich spo-
sób na popraw´ nastroju to zjedzenie cze-
goÊ pysznego - niekoniecznie zdrowego.
Czasem po˝ywienie to sposób komunikacji,
wyra˝ania uczuç. W niektórych rodzinach
dawanie dziecku s∏odyczy jest zawsze na-
grodà - za wszystko: dobre oceny, posprzà-
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tanie pokoju itd. NieÊwiadomie te˝ wyra-
biamy w dziecku nawyk: smutno ci - zjedz
czekoladk´ czy lody - zamiast pogadaç o
tym, co je dr´czy. Dzieci si´gajà równie˝
po jedzenie, kiedy potrzebujà uznania.
Brakuje zauwa˝enia, pochwa∏y, docenienia
ze strony rodziców. Wynagradzajà to sobie
jedzeniem.

Istotne zatem jest przyjrzenie si´ nasze-
mu stylowi ˝ycia i wypracowanie nowych
nawyków - kontrolowanie tego, co jemy,
jak jemy i gdzie jemy oraz zorganizowanie
czasu wolnego. Daje to lepsze efekty ni˝
magiczne pigu∏ki, a wiele nastolatek niestety
ju˝ z nich korzysta. Walczàc z oty∏oÊcià
warto zwróciç si´ do dietetyka, instruktora
zaj´ç ruchowych, jak równie˝ do psycholo-
ga. Osoby zwracajàce si´ po konsultacje
doskonale wiedzà, co trzeba robiç, ale bra-
kuje im motywacji bàdê wytrwa∏oÊci w
tym, czego ju˝ wielokrotnie próbowali.
K∏opotem jest oddzielanie „dziecka z nad-
wagà” - jako tego, kto „ma problem” od
rodziny i domu. Cz´sto to w∏aÊnie tu tkwi
problem. Dzieci, które po turnusie odchu-
dzajàcym osiàgn´∏y ju˝ wiele, po powrocie
do domu wszystko zarzucajà, bo w domu
nic si´ nie zmieni∏o i to znów „one” majà
problem. I wiedza rodziców na temat od-
˝ywiania nie pomaga, bo si∏a powrotu do
starych schematów jest mocniejsza. Zw∏asz-
cza wtedy, gdy nacisk jest tylko na dziecko,
które nie jest w stanie zmieniç stylu ˝ycia
ca∏ej rodziny. Dlaczego wszyscy si´ objadajà,
a jemu niczego nie wolno. Zmiana ma byç
wprowadzona przez rodziców i dotyczyç
ca∏ej rodziny.

Dokonaj zmian w rozk∏adzie dnia. Aby
zapobiec objadaniu si´ i zapewniç dzieciom
zbilansowanà diet´, wróç do zdrowych ro-
dzinnych posi∏ków. Nie jedzcie przed tele-
wizorem czy komputerem. Telefony komór-
kowe znikajà ze sto∏ów podczas posi∏ków.
Rozmowa z dzieckiem jest lepsza ni˝ po-
cieszanie go s∏odyczami. Nagroda w postaci
czasu sp´dzonego razem z dzieckiem jest
o wiele lepsza ni˝ zasypanie go Êmieciowym
jedzeniem. Pami´tajcie o ruchu. Nic nie
mo˝e równaç si´ domowemu posi∏kowi,
jeÊli chodzi o doznania smakowe, ni˝szà
zawartoÊç t∏uszczu i budujàcà wi´zi roz-
mow´. Nie przegap tego. Zrównowa˝ona
dieta i ruch sà najwa˝niejsze dla zdrowego
stylu ˝ycia, zapewniajà szczytowà form´
fizycznà i optymalny stan psychiczny.

Monika Kofel-Dudziak



Z ˚YCIA MIASTA

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 20

Nocna i Êwiàteczna opieka zdrowotna w paêdzierniku udzielana jest w
Przychodni Rodzinnej w Aleksandrowie Kujawskim.

W koƒcu czerwca bez pracy pozostawa∏o 417 mieszkaƒców Ciechocinka.
To a˝ o 110 mniej osób ni˝ przed rokiem.
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Stra˝ackie
çwiczenia
w „Trójce”

WczeÊniej Êwiadczenia nocnej i Êwià-
tecznej opieki zdrowotnej udzielane
by∏y w przychodni w Ciechocinku. W
wyniku wprowadzenia tzw. sieci szpitali
w paêdzierniku us∏ugi te zosta∏y prze-
niesione do Aleksandrowa Kujawskiego.
JednoczeÊnie, jak informuje Powiatowy
Szpital w Aleksandrowie, miejsce rea-
lizacji Êwiadczeƒ nocnej i Êwiàtecznej
opieki zdrowotnej od koƒca paêdzier-
nika nie jest jeszcze znane.

O pozostawienie Êwiadczeƒ opieki
w nocy i Êwi´ta w maju do pos∏ów
apelowali ciechociƒscy radni.

Nocna i Êwiàteczna opieka zdrowo-
tna to Êwiadczenia w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej udzielane od
poniedzia∏ku do piàtku w godzinach
od 18.00 do 8.00 dnia nast´pnego

oraz ca∏odobowo w dni ustawowo
wolne od pracy. W razie nag∏ego za-
chorowania lub nag∏ego pogorszenia
stanu zdrowia pacjent mo˝e udaç si´
po pomoc do dowolnego punktu no-
cnej i Êwiàtecznej opieki zdrowotnej,
niezale˝nie od tego, gdzie mieszka,
i do którego lekarza lub piel´gniarki
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
z∏o˝y∏ swojà deklaracj´.

NZOZ „Przychodnia Rodzinna” po-
∏o˝ona jest przy ul. S∏owackiego 20a
w Aleksandrowie Kujawskim, tel. 54
282 85 11. Realizacja Êwiadczeƒ od-
bywa si´ od poniedzia∏ku do piàtku w
godzinach od 18:00 do 8:00 oraz so-
boty, niedziele i Êwi´ta w godzinach
od 8:00 do 8:00.

Nocna i Êwiàteczna opieka zdrowotna
przeniesiona do Aleksandrowa

Jak w swym raporcie poda∏ Urzàd
Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, w
koƒcu czerwca 2017 roku w powiecie
aleksandrowskim stopa bezrobocia
wynios∏a 13,8 proc. (w województwie
10,5 proc., w kraju 7,1 proc.).

W Ciechocinku w koƒcu czerwca
zarejestrowanych jako bezrobotni by∏o
417 mieszkaƒców. Niemal 22 proc. z
nich pozostaje bez pracy od roku do
dwóch lat, kolejne 30 proc. nie ma
pracy od ponad dwóch lat. WÊród
bezrobotnych 13 proc. ma wykszta∏-

cenie wy˝sze, a 32 proc. gimnazjalne
i ni˝sze.

Bezrobocie rejestrowane w gminie
Ciechocinek w latach 2003-2016.

Bezrobocie spada, ale jest d∏ugotrwa∏e

W Êrod´ 18 paêdziernika do Powia-
towego Stanowiska Kierowania wp∏yn´∏o
zg∏oszenie o zawaleniu si´ dachu bu-
dynku szkolnej auli w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Ciechocinku. Poszkodo-
wanych by∏o blisko 25 uczniów szko∏y.

Na miejsce akcji przyby∏o siedem zast´-
pów stra˝y po˝arnej z Ciechocinka i Alek-
sandrowa Kujawskiego, a tak˝e jednostek
ochotniczych z Racià˝ka, Ciechocinka,
Zbrachlina i Wo∏uszewa.

W mi´dzyczasie zosta∏a przeprowadzona
ewakuacja wszystkich uczniów do poblis-
kiej hali sportowej, zaÊ stra˝acy przystàpili
do dzia∏aƒ ratowniczych. Rannych uczniów
przetransportowano na hal´, gdzie udzielo-
no im pierwszej pomocy.

Na szcz´Êcie by∏y to tylko çwiczenia
stra˝y po˝arnej, a m∏odzie˝ i dzieci naszej
szko∏y mogli zobaczyç, w jaki sposób ratuje
si´ ludzkie ˝ycie.

Maciej Wzi´ch
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W ramach tegorocznej edycji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku trafi∏y 363 ksià˝ki.

Byle do wiosny...

Wizyta w bibliotece
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Setki ksià˝ek do biblioteki
szkolnej w „Jedynce”
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Wybór zakupionej literatury konsul-
towany by∏ wczeÊniej z uczniami, Samo-
rzàdem Uczniowskim, Radà Rodziców,
nauczycielami oraz dyrektor Biblioteki
Miejskiej w Ciechocinku.

Biblioteka szkolna wzbogaci∏a si´
o wspó∏czesnà literatur´ przygodowà
i fantastycznà dla dzieci i m∏odzie˝y,
która pozwoli na rozwijanie zaintere-
sowaƒ uczniów i przyczyni si´ do roz-
woju czytelnictwa.

Zakupione ksià˝ki majà wartoÊç po-
nad 5 tys. z∏, z czego 4 tys. zosta∏y po-
zyskane w ramach dotacji celowej z
bud˝etu paƒstwa na realizacj´ w∏asnych
zadaƒ bie˝àcych Gminy Ciechocinek -
zgodnie z Uchwa∏à Nr 180/2015 Rady
Ministrów z dnia 6 paêdziernika 2015

roku w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”, natomiast
kwota 1011,71 z∏ pochodzi z w∏asnych
Êrodków finansowych szko∏y.

       Bo˝ena Okulewicz

Uczniowie klasy I B ze Szko∏y Podsta-
wowej nr 3 mieli okazj´ posadziç cebulki
krokusów i szafirków na klombie przy
szkolnym budynku. Wszyscy byli bardzo
zaanga˝owani w wykonanie zadania. Efek-
ty pracy b´dà mogli zobaczyç na wiosn´.

        kd

W czwartek 5 paêdziernika uczniowie
klasy I B odwiedzili bibliotek´ w Szkole
Podstawowej nr 3. Zapoznali si´ z regula-
minem biblioteki oraz z zasadami wypo-
˝yczania i zwracania ksià˝ek. Katarzyna
Dàbrowska, prowadzàca bibliotek´, za∏o˝y-
∏a dzieciom karty biblioteczne, dzi´ki cze-
mu sta∏y si´ pe∏noprawnymi czytelnikami.
Uczniowie po raz pierwszy mieli okazj´ sa-
modzielnie wybraç i wypo˝yczyç ksià˝k´.

        kd

6 paêdziernika obchodzimy Mi´dzy-
narodowy Dzieƒ UÊmiechu. Z tej okazji
uczniowie klasy I A wraz z wychowaw-
czynià zorganizowali akcj´ „UÊmiechnij
si´!”. Pierwszaki wr´czy∏y uczniom, na-
uczycielom, pracownikom szko∏y oraz
rodzicom weso∏e naklejki, a na koryta-
rzach mo˝na by∏o „urwaç” sobie uÊ-
miech. ˚yczymy wszystkim uÊmiechu,
nie tylko od Êwi´ta!

Pami´tajmy: „UÊmiech to magia, po-
wstaje z niczego a potrafi zdzia∏aç cu-
da”.

        Marta Turkiewicz

UÊmiech w „Trójce”



Sta∏o si´ ju˝ tradycjà Szko∏y Podstawowej nr 1, ˝e przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej Êwi´tujà nasze
pierwszaki.
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Ten wyjàtkowy dzieƒ wypad∏ tym ra-
zem w piàtek 13 paêdziernika. To w∏aÊ-
nie tego dnia najm∏odsi byli najwa˝-
niejsi, bo stali si´ pe∏noprawnymi
uczniami.

W roku szkolnym 2017/2018 w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Ciechocinku
utworzono dwie klasy pierwsze. Wy-
chowawcà klasy I A jest Krystyna Tara-
nowska, I B Iwona Krzysztanowicz. To
w∏aÊnie uczniowie z tych klas zaprezen-
towali si´ podczas akademii. Ka˝de z
dzieci popisa∏o si´ umiej´tnoÊciami re-
cytatorskimi, wokalnymi, ka˝de poka-
za∏o si´ od najlepszej strony. Na twa-
rzach dumnych rodziców widaç by∏o
wzruszenie.

Akademi´ poprowadzili uczniowie
Samorzàdu Uczniowskiego: Kalina Zi´-
tek, Zuzanna Zaj´czkowska, Katarzyna
Derengowska i Adam Kornaszewski.
Wspierali swoich m∏odszych kolegów
na scenie sprawiajàc, ̋ e trema nie zjad∏a
nikogo.

Gdy przyszed∏ d∏ugo oczekiwany mo-
ment, wszyscy spisali si´ na medal. At-
mosfera by∏a donios∏a i bardzo uroczy-
sta. Dyrektor Joanna Braatz przy po-
mocy ogromnego o∏ówka pasowa∏a
ka˝dego pierwszaka na ucznia. B∏ysn´∏y
flesze aparatów, a na zdj´ciach da si´
dostrzec uÊmiechni´te buzie najm∏od-
szych.

UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p zespo-

∏u AJKI, a tak˝e recytacja uczniów klas
VII, którzy piosenkà i wierszem przy-
pomnieli nam o przypadajàcym 14 paê-
dziernika Dniu Nauczyciela. Pi´knie zor-
ganizowana akademia cieszy∏a oko
i ucho zgromadzonych na sali goÊci,
którzy towarzyszyli naszym uczniom
w tym wa˝nym dniu.

Bardzo dzi´kujemy za mo˝liwoÊç
uczestnictwa w tak wa˝nej dla pierw-
szaków chwili. Dzi´kujemy uczniom
i nauczycielom odpowiedzialnym za
zorganizowanie akademii, zw∏aszcza
wychowawczyniom klas I.

        Anna Migdalska

Pasowanie uczniów „Jedynki”
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Podopieczni Przedszkola Samorzàdowego nr 1 „Bajka” obchodzili Âwia-
towy Dzieƒ UÊmiechu.

Dzieƒ Drzewa
w „Trójce”

Adopcja na odleg∏oÊç
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Dzieƒ UÊmiechu w Bajce
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Od 1999 r. w pierwszy piàtek paê-
dziernika obchodzony jest Âwiatowy
Dzieƒ UÊmiechu. Âwi´to to wymyÊli∏
Harvey Ball, ten sam, który w 1963 r.
stworzy∏ s∏ynny znaczek uÊmiechni´tej
buêki na ˝ó∏tym tle.

Dzieƒ ten to doskona∏a okazja do
tego, aby nie narzekaç, a cieszyç si´ i
tà radoÊcià dzieliç z innymi ludêmi.

I w∏aÊnie w tym dniu s∏oneczko we-
so∏o wyglàda∏o zza chmur i zach´ca∏o
przedszkolaków z Bajki do rozdawania
uÊmiechów przechodniom i kuracju-
szom na ulicach Ciechocinka. Najstar-
sze dzieci: Czarodzieje uda∏y si´ z wi-
zytami do wszystkich zaprzyjaênionych
i najwa˝niejszych instytucji naszego
miasta, w których cz´stowa∏y pracow-
ników cukierkami z za∏àczonymi senten-

cjami o pozytywnych w∏aÊciwoÊciach
uÊmiechu oraz wr´cza∏y „uÊmiechni´te”
laurki. Dzieci pozosta∏ych grup w´dro-
wa∏y traktami spacerowymi, rozdawa-
∏y obrazki z logo przedszkola i pozdra-
wia∏y przechodniów.

Wszystkie spacery spotka∏y si´ z mi-
∏ym przyj´ciem i zadowoleniem napo-
tykanych osób, które mi∏o pozdrawia∏y
najmniejszych obywateli uzdrowiska i
ch´tnie pozowali do wspólnych pamiàt-
kowych fotografii.

Pami´tajmy  o tym, ˝e Êmiech to
zdrowie. Pozytywnie wp∏ywa na serce,
roz∏adowuje stres. Nie ˝a∏ujmy go so-
bie i obdarowujmy nim wszystkich ka˝-
dego dnia!

        Wies∏awa K. Wójcik

Z okazji Dnia Drzewa, który obchodzimy
10 paêdziernika, uczniowie klasy I A Szko∏y
Podstawowej nr 3 zasadzili na terenie szko∏y
Êwierk. Dzieci uczestniczy∏y w procesie
sadzenia, co wykona∏y pod kierunkiem
wychowawczyni. Sprawi∏o im to wiele
radoÊci i satysfakcji. Teraz czekajà, a˝ iglak
uroÊnie. Ju˝ planujà, ˝e b´dà go stroiç na
Gwiazdk´.

          Marta Turkiewicz

Szko∏a Podstawowa nr 3 od lat bierze
udzia∏ w akcji Adopcja na Odleg∏oÊç. Sta-
ramy si´ uwra˝liwiaç dzieci na potrzeby
innych, wychowywaç ludzi pe∏nych empatii
i otwartych na Êwiat.

21 wrzeÊnia siostra Aldona Puk zorgani-
zowa∏a spotkanie z siostrà Ismaelà Kuchea,
misjonarkà ze Zgromadzenia Sióstr Pasjo-
nistek, która od 20 lat pos∏uguje w Kame-
runie w miejscowoÊci Bertona. Siostra jest
z wykszta∏cenia piel´gniarkà, ale równie˝
katechizuje. Na spotkaniu z uczniami
przedstawi∏a krótko swojà drog´ do pracy
misyjnej. Opowiedzia∏a o rzeczywistoÊci w
Afryce, mogliÊmy z bliska obejrzeç trady-
cyjne stroje i ozdoby z Kamerunu.

     Katarzyna Dàbrowska



„Idêmy naprzód z nadziejà!” - pod takim has∏em obchodziliÊmy XVII
Dzieƒ Papieski, który odby∏ si´ 8 paêdziernika 2017 roku.

Dzieƒ Drzewa
w „Trójce”

Adopcja na odleg∏oÊç
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Dzieƒ Papieski
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Dzisiaj, po 16 latach, te s∏owa nie
straci∏y nic ze swej aktualnoÊci. Wydaje
si´ nawet, ˝e stajà si´ aktualnym przy-
nagleniem. Âwiatowe Dni M∏odzie˝y
w Krakowie i wizyta Papie˝a Franciszka
bez wàtpienia stanowi∏y ubogacenie
duchowe w ˝yciu KoÊcio∏a. Drugà wa˝-
nà okolicznoÊcià jest zakoƒczony ju˝
Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który
zach´ca∏ do sk∏adania dzi´kczynienia
Bogu za dar wiary obecny w naszej Oj-
czyênie od ponad tysiàclecia.

Szczególnie widocznym znakiem tego
Êwi´ta by∏a przykoÊcielna i publiczna
zbiórka na fundusz stypendialny Fun-
dacji „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia”. 28
wolontariuszy z naszej szko∏y wraz z

harcerkami i harcerzami wzi´∏a czynny
udzia∏ w zbiórce przy naszym koÊciele
parafialnym w Ciechocinku. Przez ca∏à
niedziel´ zbierali do puszek ofiary i roz-
dawali okolicznoÊciowe naklejki i obraz-
ki. Dzi´ki ich ofiarnoÊci wielu m∏odych
i zdolnych uczniów b´dzie mog∏a kon-
tynuowaç nauk´ w wybranych przez
siebie szko∏ach. Oprócz wk∏adu mate-
rialnego, uczniowie poprzez przedsta-
wienie monta˝u s∏owno-muzycznego
podczas mszy Êwi´tej o godz. 11.30
i opraw´ liturgicznà przy wspó∏udziale
zespo∏u „Promyk” przyczynili si´ do
ubogacenia duchowego, przybli˝ajàc
nauczanie naszego wielkiego Polaka,
Êw. Jana Paw∏a II.     Aldona Puk

Z okazji Dnia Drzewa, który obchodzimy
10 paêdziernika, uczniowie klasy I A Szko∏y
Podstawowej nr 3 zasadzili na terenie szko∏y
Êwierk. Dzieci uczestniczy∏y w procesie
sadzenia, co wykona∏y pod kierunkiem
wychowawczyni. Sprawi∏o im to wiele
radoÊci i satysfakcji. Teraz czekajà, a˝ iglak
uroÊnie. Ju˝ planujà, ˝e b´dà go stroiç na
Gwiazdk´.

          Marta Turkiewicz

Szko∏a Podstawowa nr 3 od lat bierze
udzia∏ w akcji Adopcja na Odleg∏oÊç. Sta-
ramy si´ uwra˝liwiaç dzieci na potrzeby
innych, wychowywaç ludzi pe∏nych empatii
i otwartych na Êwiat.

21 wrzeÊnia siostra Aldona Puk zorgani-
zowa∏a spotkanie z siostrà Ismaelà Kuchea,
misjonarkà ze Zgromadzenia Sióstr Pasjo-
nistek, która od 20 lat pos∏uguje w Kame-
runie w miejscowoÊci Bertona. Siostra jest
z wykszta∏cenia piel´gniarkà, ale równie˝
katechizuje. Na spotkaniu z uczniami
przedstawi∏a krótko swojà drog´ do pracy
misyjnej. Opowiedzia∏a o rzeczywistoÊci w
Afryce, mogliÊmy z bliska obejrzeç trady-
cyjne stroje i ozdoby z Kamerunu.

     Katarzyna Dàbrowska

Uczniowie III klas gimnazjalnych 4
paêdziernika uczestniczyli w diecezjal-
nej pielgrzymce do Lichenia. Przez wsta-
wiennictwo naszej Matki wypraszali
∏aski potrzebne do godnego i dojrza-
∏ego przyj´cia sakramentu bierzmowa-
nia, a tak˝e prosili o dary Ducha Âwi´-
tego, szczególnie na czas egzaminów
gimnazjalnych. W programie by∏a
ewangelizacja, Eucharystia pod prze-
wodnictwem biskupa Wies∏awa Aloj-
zego Meringa. Spotkanie zakoƒczy∏a
wspólna agapa.

     Aldona Puk

U stóp Matki Bo˝ej Licheƒskiej

Rekordowe ratowanie
w „Trójce”
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Uczniowie i nauczyciele Szko∏y Podsta-
wowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków
pod czujnym okiem stra˝aków z OSP wzi´li
udzia∏ w akcji bicia rekordu w jednoczes-
nym prowadzeniu resuscytacji.

Ogólnopolska akcja 16 paêdziernika od-
by∏a si´ z inicjatywy Fundacji Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. W Ciecho-
cinku wzi´∏o w niej udzia∏ ponad 150 ucz-
niów i nauczycieli. Dla wielu z nich by∏a
to pierwsza okazja do nauki pierwszej po-
mocy na fantomach, które zosta∏y zakupio-
ne w ramach ciechociƒskiego bud˝etu oby-
watelskiego. Organizatorzym czyli SP3 i
OSP Ciechocinek cieszyli si´ z du˝ego za-
interesowania i zaanga˝owania uczniów
podczas akcji.

     red.



Akwarium, Centrum Nauki i gdaƒska ErgoArena. Uczniowie IV A ze Szko∏y
Podstawowej nr 1 wybrali si´ na wycieczk´ do Trójmiasta.

Dobry wyst´p
p∏ywaków

Daniel Piotrowski
z ciechociƒskiego klubu
w finale bokserskiego

Pucharu Polski Juniorów
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Jak na wycieczk´, to tylko z IV A!
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12 paêdziernika wybra∏am si´ z mojà
klasà na pierwszà wspólnà wycieczk´.
By∏a niepewnoÊç, pojawi∏y si´ obawy,
jednak gdy tylko weszliÊmy do autokaru
okaza∏o si´, ˝e dzieciaki w tej klasie to
zespó∏ stworzony do wspólnych wy-
jazdów.

Punktualnie o godz. 10 stan´liÊmy
u drzwi dawnego oceanarium. Ucznio-
wie wzi´li udzia∏ w lekcji „Tajemnice
Morza Ba∏tyckiego”, podczas której
obejrzeli prezentacje, a nast´pnie zdo-
bytà wiedz´ wykorzystali w praktyce w
laboratorium. Korzystajàc z mikrosko-
pów wype∏niali karty pracy dotyczàce
skorupiaków zamieszkujàcych polskie
morze. Nauczyli si´ te˝ odró˝niaç kre-
wetki, które tak˝e mo˝na spotkaç w
Ba∏tyku.

Màdrzejsi o laboratoryjne doÊwiad-
czenia udaliÊmy si´ do Centrum Nauki
„Eksperyment” i tu dzieciaki nie mog∏y
odpoczàç od zdobywania wiedzy, nau-
ka przebieg∏a ca∏kowicie bezboleÊnie.
Ma∏o tego, nawet nie mieli ochoty
opuÊciç tego miejsca, byli ch´tni do
dzia∏ania i aktywni do koƒca, ja dumna,
a mamy (opiekunki) jeszcze bardziej.

Nowinki techniczne, aplikacje, naj-

ró˝niejsze gry pozwoli∏y dzieciakom
poszerzyç wiedz´ na temat: pierwszej
pomocy, profilaktyki zdrowia, zdrowe-
go trybu ˝ycia. Czas sp´dzony w strefie
„HydroÊwiat” da∏ szans´ na poznanie
dzia∏ania Êluzy, tamy czy Êruby Archime-
desa. Uczniowie mogli si´ poczuç jak
in˝ynierowie czy mechanicy.

Ostatnim punktem wycieczki by∏a
ErgoArena, na której ju˝ nie raz wyst´-
powa∏a reprezentacja Polski w siatków-
ce. ByliÊmy onieÊmieleni wielkoÊcià ha-
li, liczbà miejsc siedzàcych, a tak˝e
lo˝ami VIP. MieliÊmy z dzieciakiami
du˝o szcz´Êcia, poniewa˝ trafiliÊmy na
trening Trefla Gdaƒsk, widzieliÊmy wi´c
i zawodników, i trenera, Andrea Anas-
tasi. Pani Ola, która nas oprowadza∏a,
by∏a przemi∏a, poznaliÊmy wiele faktów
z ˝ycia gwiad, obiecaliÊmy jednak mil-
czenie, wi´c „ciii”.

Lekko spóênieni, ale szcz´Êliwi wró-
ciliÊmy do Ciechocinka. Bardzo dzi´ku-
j´ rodzicom za pomoc w opiece nad
dzieçmi, a panu Adamowi, naszemu
kierowcy, za to, ˝e zawsze byliÊmy na
czas, cali i zdrowi.

          Anna Migdalska

Oliwia Dziarska dwukrotnie zaj´∏a trze-
cie miejsce, a Filip Matusiak piàte w za-
wodach p∏ywackich w Siemianowicach
Âlàskich.

W zawodach, które odby∏y si´ 30 wrzeÊ-
nia, wzi´∏o udzia∏ ponad 350 zawodników
z 26 klubów, g∏ównie z po∏udniowej Polski.
Dwójka zawodników UKS Kurort zaprezen-
towa∏a si´ z bardzo dobrej strony. Oliwia
Dziarska dwukrotnie zaj´∏a trzecie miejsce,
ust´pujàc jedynie dwóm finalistkom Mis-
trzostw Polski - bràzowej medalistce i ósmej
zawodniczce Mistrzostw Polski. Z dobrej
strony pokaza∏ si´ równie˝ Filip Matusiak,
który zajà∏ bardzo dobre, piàte miejsce,
poprawiajàc znacznie swój rekord ˝yciowy.

Daniel Piotrowski, zawodnik klubu
CKB Pot´˝nie, wystàpi∏ w finale Pucharu
Polski Juniorów i Kadetów w Boksie
Olimpijskim.

Puchar Polski Juniorów i Kadetów w Bo-
ksie Olimpijskim to drugi co do wa˝noÊci,
po mistrzostwach kraju, turniej bokserski.
Odbywa∏ si´ od 28 wrzeÊnia do 1 paêdzier-
nika w Grudziàdzu. Wystàpili w nim naj-
lepsi bokserzy w kategorii wiekowej kadet
(ok. 100 zawodników) i junior (ok. 60 za-
wodników).

W bardzo mocno obsadzonej kategorii
wiekowej junior i kategorii wagowej 64kg
wystàpi∏ Daniel Piotrowski, zawodnik CKB
Pot´˝nie. W drodze do fina∏u pokona∏ wie-
lokrotnych medalistów Mistrzostw Polski,
aby w finale, po bardzo wyrównanej walce,
ulec na punkty 2:1 utytu∏owanemu Ka-
cprowi Niewiadomskiemu z KS Raszyn.

Daniel Piotrowski pokaza∏ nie tylko pi´k-
ny i techniczny styl boksowania, ale równie˝
ogromne serce, poniewa˝ przystàpi∏ do
turnieju z bolesnà kontuzjà lewej r´ki.

         CKB Pot´˝nie Ciechocinek



Przemys∏aw Ratajczyk i Karolina Szuflewska w biegach oraz Aleksandra Nowak i W∏odzimierz Krych w nordic
walking zwyci´˝yli w cyklu Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek 2017.
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Biegowy cykl Grand Prix T´˝nie Run dotar∏ do mety

Wyniki biegu 7.
Biegi M´˝czyzn
1. Jan Zielonka (Ostrowàs) 18:56.
2. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)

19:06.
3. Kamil Podolski (Torzewo) 19:47.

4. Jaros∏aw Jab∏oƒski (Ciechocinek) 20:13.
Biegi Kobiet
1. Anna Blachowska (Karnkowo) 20:47.
2. Karolina Szuflewska (Aleksandrów

Kuj.) 23:29.
3. Justyna Salwa (Ro˝no Parcele) 24:30.

4. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek) 24:43.
Nordic Walking M´˝czyzn

1. W∏odzimierz Krych (Toruƒ) 34:33.
2. Ryszard Dembkowski (Toruƒ) 36:36.
3. Miros∏aw Czerwiƒski (Toruƒ) 37:04.
4. ¸ukasz Jóêwiak (W∏oc∏awek) 38:27.
Nordic Walking Kobiet
1. Marianna Jóêwiak (W∏oc∏awek) 36:47.
2. Aleksandra Nowak (Solec Kuj.) 37:48.
3. Zofia Kaczmarek (Sicienko) 38:46.
4. Emilia Nasiaƒska (Ciechocinek) 38:47.

Klasyfikacja generalna GP T´˝nie
Run 2017

Bieg M´˝czyzn OPEN
1. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo, 285

pkt).
2. Jaros∏aw Jab∏oƒski (Ciechocinek, 235).
3. Kamil Podolski (Torzewo, 234).
Bieg Kobiet OPEN
1. Karolina Szuflewska (Aleksandrów

Kuj., 87 pkt.).
2. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek, 65).
3. Justyna Salwa (Kikó∏, 64).
Nordic Walking Kobiet OPEN
1. Aleksandra Nowak (Solec Kuj., 159

pkt.).
2. Marianna Jóêwiak (W∏oc∏awek, 152).
3. Emilia Nasiƒska (Ciechocinek, 107).
Nordic Walking M´˝czyzn OPEN
1. W∏odzimierz Krych (Toruƒ, 124 pkt.).
2. Ryszard Dembkowski (Toruƒ, 113).
3. ¸ukasz Jóêwiak (W∏oc∏awek, 99).

We wszystkich siedmiu biegach cyklu, rozgrywanych od kwietnia pod t´˝nia-
mi, wzi´∏o udzia∏ 115 biegaczy, biegaczek i zawodników nordic walking. W fi-
na∏owym biegu 14 paêdziernika wzi´∏o udzia∏ 46 osób. Zwieƒczy∏a go ceremo-
nia wr´czenia nagród w klasyfikacji generalnej ca∏ego cyklu.



fot. Krzysztof Lepczyƒski
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fot. Krzysztof Kaƒkowski, Krzysztof Lepczyƒski


