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Z ˚YCIA MIASTA

W ho∏dzie wielkiemu lekarzowi
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Tablica poÊwi´cona dr. Wac∏awowi Iwanowskiemu zosta∏a ods∏oni´ta na Êcianie budynku Kolejowego Szpitala
Uzdrowiskowego.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 4

Z ˚YCIA MIASTA

W ho∏dzie wielkiemu lekarzowi

Przy budynku Szpitala Kolejowego
na rogu ulic Widok i Zdrojowej, 20 paê-
dziernika pojawi∏o si´ kilkadziesiàt osób,
od w∏adz miasta po ciechociƒskà m∏o-
dzie˝. - ZebraliÊmy si´, aby oddaç ho∏d
i czeÊç jednej z najwybitniejszych postaci
naszego miasta, doktorowi Wac∏awowi
Iwanowskiemu - mówi∏ Marian Gawi-
necki, prezes Towarzystwa Przyjació∏
Ciechocinka, które zainicjowa∏o od-
s∏oni´cie tablicy. - Stoimy w miejscu,

które stworzy∏, w którym ˝y∏ i które tak
bardzo pokocha∏ - doda∏. - Starych
ciechocinian nie trzeba przekonywaç,
jak wielkà, wspania∏à osobà by∏ dr Iwa-
nowski - doda∏a Klara Drobniewska,
sekretarz TPC. - A sà wÊród nas nie
tylko ci, którzy go pami´tajà, ale i ci,
którzy znali go osobiÊcie.

Ods∏oni´cia tablicy dokonali Ma∏go-
rzata Iwanowska-Ludwiƒska, córka
doktora, a tak˝e jego wnuk. - Ciecho-

cinek pokaza∏ swoje najpi´kniejsze ob-
licze. Jestem przekonana, ˝e tato jest
szcz´Êliwy patrzàc na to i uÊmiecha si´
nieco szelmowsko, jak mia∏ w zwyczaju
- mówi∏a wzruszona Iwanowska-Lud-
wiƒska. Tablic´ wykonanà przez Zbig-
niewa Dolskiego ze ˚nina ufundowa∏
Adam Brzuszkiewicz, prezes Kolejowe-
go Szpitala Uzdrowiskowego. Zosta∏a
ona poÊwi´cona przez ks. Grzegorza
Karolaka, proboszcza ciechociƒskiej pa-
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Wspomnienie o dr. Wac∏awie Iwanows-
kim jego córki, Ma∏gorzaty Iwanowskiej-
Ludwiƒskiej

Dr med. Wac∏aw Iwanowski (1895-
1975) jest postacià zwiàzanà ca∏ym sercem
i ˝yciorysem z Ciechocinkiem. By∏ wielo-
letnim lekarzem naczelnym uzdrowiska:
najpierw w latach mi´dzywojnia (1929-
1939) i ponownie po wojennej przerwie,
do roku 1952. Z kolei od 1952 do 1969
by∏ dyrektorem Sanatorium Kolejowego,
tworzàc w po∏owie lat 60. jego nowà jakoÊç,
realizacj´ projektu nowych kompleksów
leczniczych z basenem solankowym na
terenie obiektu.

Jak pisze moja przyrodnia siostra, Êp.
red. Danuta Iwanowska w swej ksià˝ce
„Uzdrowisko Ciechocinek” (wyd. 1983)
energii i pracy doktora Iwanowskiego zaw-
dzi´cza Ciechocinek dynamiczny rozkwit
w latach mi´dzywojnia, a od lat 50. - wy-
kreowanie modelu spo∏ecznego lecznictwa
uzdrowiskowego, opartego na podstawach
naukowych i uruchomienie w Ciechocinku
pierwszego w Polsce OÊrodka Balneologii
Klinicznej".

Zapami´ta∏am dr. Wac∏awa Iwanows-
kiego, mego kochanego Ojca, jako cz∏owie-
ka b´dàcego istnym wulkanem pracy, od-
danego pacjentom, leczàcego te˝ wielu cie-
chocinian. U jego boku moja Mama, dr
med. Anna Iwanowska, sta∏a si´ z m∏odziut-
kiej absolwentki Akademii Medycznej w
Poznaniu znakomità lekarkà balneologiem,
dyrektorem Sanatorium Zach´ta, a póêniej
Êwietnà lekarkà „Gra˝yny” i Sanatorium
Kolejowego, do roku 1968, kiedy nasza
rodzina przeprowadzi∏a si´ do Torunia.

Dzi´ki Ojcu pozna∏am w dzieciƒstwie
wielu znakomitych mieszkaƒców Ciecho-

cinka, którzy u nas bywali w Starym Dwor-
ku: proboszcza AK-owca ksi´dza Opa∏k´,
malarza Karola Kossaka oraz ca∏à plejad´
Êwietnych lekarzy uzdrowiskowych. Pro-
wadziliÊmy wówczas dom otwarty, serdecz-
ny i goÊcinny, czemu sprzyja∏a atmosfera
Starego Dworku, niezwyk∏ego drewnianego
domu ukrytego w dzikim winie. Mia∏am
szcz´Êcie mieszkaç do 9. roku ˝ycia w tym
magicznym domu, b´dàcym od XIX wieku
siedzibà kolejnych lekarzy naczelnych ku-
rortu.

Drugi okres naszego ciechociƒskiego
bytowania sp´dziliÊmy w Êwie˝o wówczas
zbudowanym Sanatorium Kolejowym przy
ulicy Zdrojowej, gdzie przyzwyczajony przez
siebie samego do tytanicznej pracy Ojciec
pracowa∏ co dnia do póêniej nocy, a ja za-
pami´ta∏am z kolei ów nowy kompleks
leczniczy jako istnà krain´ z baÊni: przepi´k-
ne nowe gmachy o wielkich oknach we-
neckich, wn´trza zdobione barwnymi dy-
wanami z Kowar, egzotycznà roÊlinnoÊcià
i blaskiem licznych, ogromnych luster.

Na koniec wspomn´ o najwa˝niejszym:
Ojciec mój by∏ w czasie drugiej wojny Êwia-
towej ˝o∏nierzem AK, czynnym uczestni-
kiem Powstania Warszawskiego i dowódcà
plutonu w s∏ynnej „Setce”, czyli Kompanii
Sztabowej nr 100 p∏k. Radwana, za co
otrzyma∏ Krzy˝ Walecznych z Mieczami,
przekazany mu od Rzàdu Londyƒskiego
RP przez specjalnego kuriera, ju˝ w powo-
jennym Ciechocinku. Po udr´ce obozu
pracy w Baldeney w Niemczech wybra∏
bowiem tu˝ po wojnie ponownie Polsk´
i powróci∏ do Ciechocinka, rezygnujàc z
b∏yskotliwie rozpocz´tej kariery medycznej
na Zachodzie (by∏ tam szefem sanitarnym
PCK na ca∏à zdemilitaryzowanà wówczas
brytyjskà stref´ Niemiec).

rafii, a tak˝e ks. p∏k. Miko∏aja Hajducze-
ni´, proboszcza prawos∏awnej parafii
Êw. Miko∏aja w Toruniu.

- Czytajàc biografi´ dr. Iwanowskiego
by∏am zdumiona, ̋ e mo˝na tyle w ̋ yciu
osiàgnàç ci´˝kà pracà - mówi∏a Aldona
Nocna, wiceprzewodniczàca Rady
Miejskiej i regionalistka badajàca dzieje
Ciechocinka. - To wa˝ny moment dla
naszego miasta, to b´dzie wa˝ne miejs-
ce podczas spacerów po Ciechocinku
- podkreÊli∏a.

- Ciechocinek to nie tylko t´˝nie,
Grzybek i warzelnia, ale przede wszyst-
kim ludzie, którzy tworzyli jego wielkoÊç
- zaznaczy∏ Marcin Zajàczkowski, prze-
wodniczàcy Rady Miejskiej.

- Nie mia∏am mo˝liwoÊci poznaç dr.
Iwanowskiego, jednak w lekarskim, i
nie tylko tym, Êrodowisku Ciechocinka
pami´ç o doktorze pozostaje ˝ywa -
mówi∏a Izabela Kowacka, naczelny le-
karz uzdrowiska. - Ci, którzy go znali,
pami´tajà go jako wspania∏ego organi-
zatora, doskona∏ego naukowca, a prze-
de wszystkim oddanego pacjentom le-
karza. To wspania∏e, ˝e przez t´ tablic´
mo˝emy oddaç ho∏d nieprzeci´tnemu
lekarzowi - podkreÊla∏a.

Na koniec uroczystoÊci z koncertem
wystàpi∏a m∏odzie˝ z pracowni S∏awka
Ma∏eckiego przy Miejskim Centrum
Kultury.

Rozmowa z
Ma∏gorzatà Iwanowskà-Ludwiƒskà,
córkà dr. Wac∏awa Iwanowskiego

Widaç pani ogromne wzruszenie.
To wydarzenie, na które pani czeka∏a?

- Tak, zw∏aszcza ̋ e na dzisiejszy dzieƒ
zanosi∏o si´ od bardzo dawna. Jeszcze
pan Skorwider chcia∏ zorganizowaç
takà uroczystoÊç i uÊwietniç pami´ç
mojego tatusia takà tablicà. Niestety
jakoÊ wtedy si´ to nie uda∏o, a teraz
Marian Gawinecki dokoƒczy∏ dzie∏a
i rzeczywiÊcie, wszystko to przeros∏o
najÊmielsze oczekiwania. Te t∏umy zna-
jomych, wszystkie twarze rozpoznaj´
sprzed lat, strona oficjalna, ksi´˝a, to
wszystko mnie przerasta.

Dla m∏odszego pokolenia to lekarz,
naukowiec, powstaniec. Kim dr Iwa-
nowski by∏ dla pani?

- Pe∏nym poczucia humoru, szalenie
dobrym ojcem, który z ka˝dej sytuacji
potrafi∏ znaleêç dobre wyjÊcie. I z ka˝dej
opresji wychodzi∏ obronnà r´kà. To by-
∏a najwa˝niejsza lekcja ˝ycia dla mnie,
˝eby si´ nie poddawaç. I to przes∏anie
chc´ przekazaç równie˝ czytelnikom
„Zdroju”. ˚eby si´ nie poddawaç, ˝e
b´dzie dobrze.



Nie trzeba wymieniaç pieca, by ogrzewajàc dom emitowaç mniej zanieczyszczeƒ. Ciechocinian przekonywa∏
o tym podczas specjalnego pokazu Wojciech Treter
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Rozmowa z Wojciechem Treterem, propagatorem ekonomicznego palenia w piecach w´glowych.

Na boisku Szko∏y Podstawowej nr 1
9 listopada stan´∏y dwa ̋ eliwne piecyki.
W obu znalaz∏a si´ ta sama iloÊç tego
samego w´gla, jednak po rozpaleniu
jeden z nich bucha∏ k∏´bami czarnego
dymu, a z drugiego unosi∏ si´ ledwie
zauwa˝alny, bia∏y dym. Co spowodo-
wa∏o ró˝nic´? Sposób rozpalenia, który
prócz tego pozwala zaoszcz´dziç nawet
30 proc. Êrodków wydawanych na opa∏.

Wojciech Treter, który przyjecha∏ do
Ciechocinka, od kilku lat propaguje roz-
palanie w klasycznych piecach „od gó-
ry”, prowadzàc serwis internetowy i
prowadzàc pokazy w ca∏ej Polsce. Pa-
lenie w zaproponowany przez niego
sposób pozwala oszcz´dziç pieniàdze
i wp∏ywa na mniejsze zanieczyszczenie
powietrza (wi´cej informacji w ramce).

W ubieg∏ym roku zacz´to g∏oÊno
mówiç o problemie zanieczyszczenia
powietrza w Polsce. I choç Ciechocinek
spe∏nia Êrednioroczne normy i ma o
wiele czystsze powietrze nie tylko od
metropolii, ale i wielu innych uzdrowisk,
walka z zanieczyszczeniami to koniecz-
noÊç. Zw∏aszcza, ˝e nawet 40 proc.
paliw wykorzystywanych w mieÊcie do
ogrzewania to w´giel. Nie ka˝dego
staç na szybkà zmian´ instalacji na no-
woczeÊniejszà, dlatego màdre, bardziej
ekonomiczne i przyjaêniejsze Êrodo-
wisku palenie mo˝e byç pierwszym kro-
kiem do poprawy czystoÊci powietrza.

- Przede wszystkim staramy si´ pro-
mowaç ogrzewanie domów gazem,
ale chcemy te˝ nak∏aniaç do rozsàd-
nego u˝ytkowania pieców w´glowych

- mówi Marian Ogrodowski, wicebur-
mistrz Ciechocinka. Listopadowy pokaz
by∏ cz´Êcià akcji „Czyste powietrze w
uzdrowisku”. W jej ramach prowadzo-
ne sà tak˝e nasadzenia drzew, rozda-
wane ulotki informacyjne, a w okolicy
Grzybka stanie elektroniczna tablica
informujàca o czystoÊci powietrza. -
Idea jest taka, ˝eby ograniczyç emisj´
zanieczyszczeƒ, choç mieÊcimy si´ w
normach. Jako miasto uzdrowiskowe
jesteÊmy pod szczególnym nadzorem.
Przyje˝d˝ajà do nas kuracjusze, którzy
chcà wypoczywaç z czystym powiet-
rzem, w zdrowej atmosferze - dodaje
wiceburmistrz.

Podczas pokazu rozdawano ulotki
oraz ponad 80 sadzonek ró˝nych roÊlin.
zgodzi∏.

Jak màdrze paliç w piecu

fo
t.

Krzysztof Lepczyƒski: Czemu majà
s∏u˝yç te pokazy?

Wojciech Treter: Majà sprawiç, byÊ-
my mieli cieplej w domach i wi´cej w
portfelu. Nie mówi si´ g∏oÊno o tym,
˝e smród i dym z kominów to niespa-
lone paliwo, którego nawet trzecia
cz´Êç idzie w powietrze. A wszystko
przez z∏y sposób palenia w piecu.

Jak pan do tego doszed∏?

- Zacz´∏o si´ od tego, ˝e mia∏em w
domu zimno. W koƒcu stwierdzi∏em,
˝e przecie˝ nie musi tak byç. Spraw-
dzi∏em ró˝ne mo˝liwoÊci: dotacje, kre-
dyty, jednak wszystkie wiàza∏y si´ ze
sporymi kosztami. W internecie, na
forach budowlanych, znalaz∏em spe-
cjalistów, któzy pokazali, gdzie le˝y
problem. Dym to nie odpad, tylko nie-
spalone paliwo. A bezdymne palenie

to nie cud, to powinna byç norma.
Dlaczego wi´c wiele osób pali po

staremu, od do∏u?
- Z przyzwyczajenia, tak jak nikt nie

zastanawia si´, czy kromk´ chleba sma-
rowaç mas∏em od do∏u czy od góry. W
przypadku palenia sprawa wyglàda
jednak inaczej. Gdy rozpalamy ognisko,
jasne jest, ˝e paliwo k∏adziemy na
wierzch, a nie na spód. Tymczasem



O pomoc kotom w zimne dni apelujà
ciechociƒscy wolontariusze, którzy na
co dzieƒ opiekujà si´ zwierz´tami.

- Do zrobienia jest bardzo du˝o - mówi∏a
jeszcze w ubieg∏ym roku „Zdrojowi” Sta-
nis∏awa Romanowicz, która kotami opie-
kuje si´, jak mówi, w∏aÊciwie od zawsze,
a w Ciechocinku od 12 lat.

Koty w Ciechocinku sà regularnie do-
karmiane przez grup´ wolontariuszy za-
rejestrowanych w Urz´dzie Miejskim.
Stamtàd ch´tni otrzymujà karm´ dla zwie-
rzaków, ka˝dy opiekun ma przydzielony
w∏asny rewir dzia∏ania.

A jak my mo˝emy pomóc kociej spo∏ecz-
noÊci?

Po pierwsze, sterylizacja. Pami´tajmy o
wysterylizowaniu naszych pupili, zw∏aszcza
jeÊli wychodzà z domu.

Po drugie, schronienie. W najt´˝sze
mrozy w∏aÊciciele cz´sto zamykajà lufciki
i pomieszczenia gospodarcze, które s∏u˝à
kotom za schronienie. Warto je mimo
wszystko otworzyç.

Po trzecie, pokarm. Sà rejony, do których
wolontariusze nie docierajà. W ciep∏e dni
warto wi´c na podwórku wystawiç misk´
wody, a zimà nieco suchej karmy dla kotów.
Zwierzaki szybko je znajdà.

red.

Zimà
pomó˝my

kotom
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TO MUSISZ WIEDZIEå
Dym to niespalona smo∏a i gazy, które sà w ka˝dym w´glu i drewnie.
W´giel to w 30 proc. smo∏a w´glowa, a dewno to w 70 proc. gazy i smo∏a
drzewna.
Kopcenie wynika ze z∏ej techniki palenia, w∏aÊciwej dla w´dzarni, a nie pieca.

JAK PALIå OD GÓRY?
Za∏aduj do pieca wi´kszà iloÊç paliwa, rozpa∏k´ u∏ó˝ na wierzchu i po rozpaleniu
nie dok∏adaj paliwa. Rozpalanie od góry b´dzie wolniejsze, bo paliwo wolniej
podgrzewa si´ od ˝aru na górze ni˝ od ˝aru pod spodem. W grzaniu nie chodzi
o szybkoÊç, ale o wygrzanie Êcian budynku, sprzyja temu d∏u˝sze, spokojniejsze
grzanie. Rozpalanie od góry nie jest takà ucià˝liwoÊcià jak od do∏u. Wszystko
powinno zajàç oko∏o kwadransa, a potem na kilka, a nawet kilkanaÊcie godzin
mo˝esz zapomnieç o kot∏owni.

DLACZEGO PALIå OD GÓRY?
Dla pieni´dzy - zu˝yjesz 1/3 opa∏u mniej, lub z tej samej iloÊci opa∏u w twoim
domu b´dzie cieplej.
Dla zdrowia - dym i smród z w´gla i drewna szkodzà tak samo jak papierosy.
Dla Êwi´tego spokoju - skoƒczà si´ problemy z zapychaniem komina, po˝arami
sadz, dok∏adaniem w´gla w mroêne noce.
Wi´cej informacji o paleniu w´glem od góry znajdziesz na www.czysteogrzewanie.pl.

dorzucajàc w´giel do pieca, sprawiamy
˝e on si´ nie pali, tylko w´dzi.

Jak publicznoÊc reaguje na pana
pokazy?

- Zainteresowanie jest spore. A lu-
dzie? Jedni mówià „panie, od 30 lat
tak pal´!”. A inni robià oczy jak pi´ç

z∏oych. Wi´kszoÊç nie wiedzia∏a o takim
sposobie palenia.

Ma pan poczucie misji?
- Pewnie gdybym nie mia∏ takiego

poczucia, nie jeêdzi∏bym po ca∏ej Polsce.
Gdyby ktoÊ zaproponowa∏, ˝e b´dzie
to robi∏ za mnie, ch´tnie bym si´



S∏awomir Ma∏ecki

Muzyk, kompozytor, za∏o˝yciel i lider
zespo∏u Zdrowa Woda. Przez 25 lat
nauczyciel muzyki i wychowawca w
ciechociƒskim gimnazjum (wczeÊniej
Szkole Podstawowej nr 3). Rozwija mu-
zyczne talenty dzieci i m∏odzie˝y pro-
wadzàc zaj´cia w Miejskim Centrum
Kultury. Za∏o˝yciel i kierujàcy zespo∏ów
dzieci´cych Hitto, Hippo i Przyjació∏ki,
które koncertujà i osiàgajà sukcesy pod-
czas regionalnych, a tak˝e krajowych
festiwali. S∏awomir Ma∏ecki od wielu
lat wspó∏pracuje z organizatorami fes-
tiwali piosenki osób niepe∏nospraw-
nych, z zespo∏em Zdrowa Woda i Je-
rzym Owsiakiem oraz Walterem Che∏s-
towskim zainicjowali Wielkà Orkiestr´
Âwiàtecznej Pomocy. S∏awomir Ma∏ecki
wyda∏ siedem p∏yt, jest dyrektorem Fe-
stiwalu Blues bez Barier w Ciechocinku.

Za swà dzia∏alnoÊç artystycznà i spo∏ecz-
nà otrzyma∏ wiele nagród i wyró˝nieƒ,
m.in. Nagrod´ Wojewody za Osiàgni´-
cia Artystyczne, Medal Staszica, Medal
im. Leonarda Lorentowicza, Nagrod´
Starosty „Z∏ota Muza”, by∏ nominowany
do Nagrody Fonograficznej „Fryderyk”.

Marek Grzelak

Brygadzista w ciechociƒskiej warzelni
soli, w której pracuje od 20 lat. Aktyw-
nie uczestniczy w dorocznym Âwi´cie
Soli organizowanym przez TPC wspól-
nie z PUC i samorzàdem. Uczestniczy
w powi´kszaniu ekspozycji muzealnej
umieszczonej w warzelni i dba o jej
eksponaty.

Adam Madarasz

Absolwent Akademii Medycznej we
Wroc∏awiu, specjalista fizjoterapii i bal-
neoklimatologii. W latach 1972-1980
by∏ zast´pcà dyrektora Sanatorium „Bu-
dowlani”. Od 1975 roku zajmuje si´
dzia∏alnoÊcià naukowo-badawczà, pro-
wadzàc OÊrodek Naukowo-Badawczy
Instytutu Reumatologicznego. Nadzo-
rowa∏ sanatoria uzdrowiskowe budo-
wlanych w Polsce, organizowa∏ szkole-
nia i sympozja dla lekarzy. W latach
1986 - 1992 pracowa∏ w Libii, prowa-
dzàc przychodni´ rehabilitacyjnà w Try-
polisie. W 2000 r. powróci∏ do Ciecho-

cinka, by objàç stanowisko dyrektora
Kliniki Zdrowia i Urody „Villa Park”. Po
dziesi´ciu latach wróci∏ do pracy jako
lekarz najpierw w sanatorium „Che-
mik”, a nast´pnie w ramach w∏asnej
praktyki. Jest cz∏onkiem TPC i wiceprze-
wodniczàcym ciechociƒskiego ko∏a bal-
neologii i medycyny fizykalnej.

Andrzej Rosiƒski

Od 40 lat jest zatrudniony w
Zak∏adach Produkcji Zdrojowej na sta-
nowisku elektryka. Ju˝ od pierwszej
edycji aktywnie uczestniczy w organi-
zacji Âwi´ta Soli, spo∏ecznie dba o
sprawnoÊç technicznà elektrycznego i
elektronicznego sprz´tu podczas im-
prez organizowanych przez TPC i PUC.
Jest aktywnym cz∏onkiem TPC.

Tomasz Sikorski

Jest nauczycielem wychowania fizy-
cznego w ciechociƒskim liceum i tre-
nerem p∏ywania w UKS „Kurort”. Sam
by∏ doskona∏ym p∏ywakiem, zawodni-
kiem który w barwach CKS „Zdrój”,
pod okiem niezapomnianego trenera
Zdzis∏awa Komosiƒskiego, zdobywa∏
medale i mistrzowskie tytu∏y ró˝nej
rangi i na ró˝nych szczeblach. Jako
trener wychowa∏ wielu doskona∏ych
p∏ywaków, którzy, podobnie jak nieg-
dyÊ on sam, zdobywajà medale i mi-
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S∏awomir Ma∏ecki z Leonardem
S∏awomir Ma∏ecki, muzyk, pedagog, gitarzysta Zdrowej Wody, otrzyma∏ statuetk´ Leonarda przyznawanà
przez Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka. Podczas uroczystego zebrania wr´czono tak˝e Medale im. Leonarda
Lorentowicza.

Statuetk´ i medale wr´czono 8 listo-
pada podczas corocznego walnego
zebrania Towarzystwa Przyjació∏ Cie-
chocinka.

Medale im. Leonarda Lorentowicza
pow´drowa∏y do Marka Grzelaka, Ada-
ma Maradasza, Andrzeja Rosiƒskiego,
Tomasza Sikorskiego, a tak˝e dwóch
instytucji: Katedry i Zak∏adu Balneologii
i Medycyny Fizykalnej oraz Komisji Zdro-
jowej.

Podczas spotkania uhonorowano
tak˝e dr. Zdzis∏awa Zieliƒskiego, który
obchodzi∏ 96. urodziny, a Marian Ga-
winecki, prezes TPC, wr´czy∏ legitymacje
nowym cz∏onkom. Zebrani obejrzeli te˝
film dokumentalny Teresy Kudyby „Ed-
ward Stachura - z tego Êwiata”.

Nagrodzeni przez Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka
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Nowy herb
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Prócz herbu radni zaakceptowali no-
we projekty miejskiej flagi, sztandaru
i piecz´ci, a tak˝e ∏aƒcuchów burmistrza
i przewodniczàcego Rady Miejskiej.

Projekty wykona∏ Lech Tadeusz Kar-
czewski na podstawie kwerendy prof.
Krzysztofa Mikulskiego.

Przyj´to tak˝e nowy wzór hono-
rowego medalu Stanis∏awa Staszica
przyznawanego za szczególne zas∏ugi
dla Ciechocinka. Medal nadaje Rada
Miejska na wniosek co najmniej pi´ciu
radnych, burmistrza lub grupy co najm-
niej 100 pe∏noletnich mieszkaƒców.

strzowskie tytu∏y. Od 2007 roku bierze
aktywny udzia∏ w organizowaniu Me-
moria∏u P∏ywackiego im. Zdzis∏awa Ko-
mosiƒskiego.

Katedra i Zak∏ad Balneologii
i Medycyny Fizykalnej

W 1992 roku zosta∏a w∏àczona w
struktury Akademii Medycznej w Byd-
goszczy. W tym roku obchodzi 25 lat
swojej dzia∏alnoÊci. Od powstania do
wrzeÊnia 2017 roku kierownikiem ka-
tedry by∏a prof. dr hab. n. med. Irena
Ponikowska, obecnie funkcj´ t´ pe∏ni
dr n. med. Jacek Chojnowski. W latach
1992-2014 pracownicy katedry opubli-
kowali 100 artyku∏ów w czasopismach
medycznych, wydali osiem ksià˝ek. Ca-
∏oÊç dorobku to 232 pozycje wydane
drukiem. Katedra prowadzi szkolenia
przed- i podyplomowe dla studentów
i lekarzy, kszta∏càc jako pierwsza w
Polsce lekarzy specjalistów z balneologii
i medycyny fizykalnej.

Komisja Zdrojowa

Stowarzyszenie zrzesza szpitale, kli-
niki i sanatoria z Ciechocinka, Wieƒca
Zdroju i Inowroc∏awia, nawiàzujàc do
tradycji historycznej Komisji Uzdrowis-
kowej, powsta∏ej w 1922 r. W tym roku
obchodzi 15-lecie swej dzia∏alnoÊci.
Prezesem stowarzyszenia jest Krzysztof
Jarosz. Komisja zajmuje si´ promocjà
uzdrowiska i miasta oraz podmiotów
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
lecznictwa uzdrowiskowego. W ostat-
nim okresie Komisja mo˝e pochwaliç
si´ licznymi inicjatywami, m. in. na 180-
lecie uzdrowiska zorganizowa∏a Kon-
gres Polskich Mediów.

Ciechocinek ju˝ oficjalnie ma nowy herb. Zgodny z zasadami heraldyki.



- Lecznictwo uzdrowiskowe to dobro narodowe, którego nale˝y strzec i nie zatraciç - mówi w rozmowie ze
„Zdrojem” prof. Irena Ponikowska, filar polskiej balneologii, kierownik Katedry Balneologii i Medycyny Fizykal-
nej Collegium Medicum w Bydgoszczy z siedzibà w Ciechocinku. W paêdzierniku prof. Ponikowska ods∏oni∏a
swojà gwiazd´ na Ciechociƒskim Deptaku S∏aw.
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Uzdrowiska to dobro narodowe

Krzysztof Lepczyƒski: Kim pani jest,
pani profesor?

Irena Ponikowska: Lekarzem i pra-
cownikiem nauki.

Gwiazdà?
- Nie, gwiazdà nie jestem. Lekarz jest

s∏ugà. A ja s∏u˝´ pacjentom.
W poÊwi´conym pani pracy filmie

dokumentalnym „Moje leczenie wo-
dà” mówi pani o tym, ˝e jest gene-
tycznie obcià˝ona dà˝eniem do zo-
stania lekarzem. To naturalna dla pa-
ni droga?

- Tak, mój ojciec zajmowa∏ si´ me-
todà Kneippa i bardzo mnie prosi∏,
˝ebym posz∏a na medycyn´ i da∏a tej
metodzie podstawy naukowe i wpro-
wadzi∏a jà do arsena∏u konwencjonal-
nych, normalnych metod klinicznych.
Czy mi si´ to uda∏o? Nie ca∏kiem, jesz-

cze jest du˝o do zrobienia. Niektóre
metody z zakresu hydroterapii majà
ju˝ podstawy naukowe, ale znaczna
cz´Êç jest wcià˝ traktowana z przym-
ru˝eniem oka.

Podczas studiów nie korci∏o pani,
˝eby zostaç chirurgiem, kardiolo-
giem?

- Nie w tym rzecz. Czuj´ si´ spe∏nio-
na, mam specjalizacj´ klinicznà. Ka˝dy
lekarz w uzdrowisku ma specjalizacj´
klinicznà, a prócz tego balneologicznà.
Ja jestem diabetologiem, lecz´ cukrzy-
c´, a tak˝e internistà plus balneologiem.
Chorego lecz´ klasycznie, wiem jak le-
czyç farmakologicznie, jak korygowaç
program farmakologiczny, a prócz tego
patrz´ na powik∏ania i lecz´ je metoda-
mi balneologicznymi. Wi´c nie mam
˝adnych kompleksów.

Czym by∏a balneologia, kiedy za-
czyna∏a pani przygod´ z tà dyscypli-
nà?

- Poczàtkowo pracowa∏am w Insty-
tucie Medycyny Uzdrowiskowej w Po-
znaniu i z tego okresu pochodzi znacz-
na cz´Êç mojego dorobku naukowego.
Balneologia by∏a w tym czasie bardzo
dobrze zorganizowana, mo˝e nawet
na wy˝szym poziomie ni˝ obecnie, nad
czym mo˝na ubolewaç. Owszem, idzie-
my do przodu, ale w jakim kierunku?
Rozwój to g∏ównie technika. KiedyÊ
dysponowaliÊmy prymitywnymi urzà-
dzeniami. DziÊ to wysoka technika,
zwyk∏a wanna jest zaawansowanym
urzàdzeniem medycznym. Technika
posz∏a wi´c bardzo do przodu, ale
sama dziedzina, w zwiàzku z likwidacjà
instytutu, nie rozwija si´ w takim tem-
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pie, jaki bym sobie ˝yczy∏a.
Mówi pani o likwidacji instytutu,

w latach 90. balneologia prze˝y∏a
zapaÊç. Dlaczego?

- Wtedy likwidowa∏o si´ wszystko.
Przysz∏a nowa era i wszystko, co stare,
kojarzono z komunà, uznawano za z
gruntu z∏e, co oczywiÊcie jest wierutnà
bzdurà. Nie jestem zwolenniczkà komu-
nizmu, ale niektóre rzeczy mo˝na by∏o
zachowaç. W krótkim okresie dopro-
wadzono wi´c do likwidacji instytutu
w Polsce i w innych krajach, w Cze-
chach, Rumunii, W´grzech, na Litwie.
W tych krajach lecznictwo uzdrowis-
kowe nie podnios∏o si´ do dziÊ. W Pols-
ce nie zlikwidowano wszystkiego do
cna, zostawili mnie i moja jednostk´.
Dosta∏am katedr´ na Akademii Medycz-
nej w Bydgoszczy, a jako samodzielny
pracownik naukowy by∏am dobrze wi-
dziana na uczelni.

W ten sposób na mojà jednostk´,
na moje barki z∏o˝one zosta∏o ca∏e
polskie lecznictwo uzdrowiskowe. Oczy-
wiÊcie majàc dziesi´ciu pracowników,
a w poznaƒskim instytucie by∏o ich 70,
nie mogliÊmy przejàç wszystkich funkcji.
Skupi∏am si´ wi´c na najwa˝niejszych:
nauce i dydaktyce. Zosta∏am krajowym
konsultantem, dzi´ki czemu mia∏am
wp∏yw na sprawy organizacyjne. Bro-
ni∏am lecznictwa uzdrowiskowego do
upad∏ego i zachowa∏am je jako ˝ywà
dziedzin´. ˚ywà, bo uczymy lekarzy,
prowadzimy badania, organizujemy
kongresy.

W wielu innych krajach balneologia
nie mia∏a tyle szcz´Êcia.

- Przyk∏adem zniszczenia balneologii
sà Czechy, gdzie lecznictwo uzdrowis-
kowe by∏o pi´knie rozwini´te, ale upad-
∏o. Sà obecnie jedynie oÊrodki spa i ja-
kieÊ pojedyncze prywatne sanatoria,
ale samej dziedziny ju˝ nie ma. A jak
nie ma dyscypliny medycznej, to nie
ma kontraktów i pieni´dzy na rozwój.
Wielokrotnie przyje˝d˝ali do mnie Li-
twini, proszàc bym pomog∏a im wskrze-
siç lecznictwo uzdrowiskowe. W Dru-
skiennikach przyj´li mnie jak królowà
(Êmiech) i mówili: powiedz, co zrobiç,
byÊmy do tego wrócili. Wi´c mówi´:
ustawa uzdrowiskowa, podr´czniki,
specjaliÊci… Ale jak si´ coÊ zlikwiduje,
trudno do tego wróciç, to jest w∏aÊciwie
niemo˝liwe. I oni próbowali, o ile wiem
jeszcze im si´ nie uda∏o.

Pani w Polsce si´ uda∏o.
- Uda∏o si´. Ale to nie by∏ cud, tylko

intensywna praca. Musia∏am udowod-
niç, ˝e lecznictwo uzdrowiskowe to

dobro narodowe, którego nale˝y strzec
i nie zatraciç. A wszystko, co do tej po-
ry by∏o dobre, rozwijaç. Wi´c funda-
menty mamy. I my, a tak˝e nast´pne
pokolenia, musimy ten gmach rozbu-
dowywaç.

Tymczasem znów pojawiajà si´ sy-
gna∏y, ˝e pieni´dzy z bud˝etu na uz-
drowiska b´dzie mniej, ˝e nie b´dzie
turnusów finansowanych przez kasy
chorych. Decydenci znowu zapomi-
najà o balneologii?

- MyÊl´, ˝e o niej nie wiedzà wiele.
Sama nie zdawa∏am sobie sprawy, ˝e
wiedza o lecznictwie uzdrowiskowym
jest tak ma∏a. B´dàc krajowym konsul-
tantem rozmawia∏am z ministrami
zdrowia i pyta∏am, czy  wiedzà, co to
jest balneologia. Okaza∏o si´, ˝e nie
wiedzà prawie nic. Podczas spotkania
z prof. Religà, pyta∏am, czy wie, jakà
rol´ spe∏nia balneologia. Odpowiedzia∏
szczerze: nie wiem, ale b´d´ si´ uczy∏.
By∏ to màdry minister, bo s∏ucha∏, wy-
t∏umaczy∏am mu, na czym to polega.
Ale inni nie chcà s∏uchaç.

Musimy nieustannie wyjaÊniaç lu-
dziom na najwy˝szym szczeblu, ˝e to
dziedzina, która ma naukowe podsta-
wy, która ma wysokiej klasy specjalis-
tów. ˚e pisane sà podr´czniki, ˝e orga-
nizowane sà kongresy, ˝e weszliÊmy
na aren´ mi´dzynarodowà, gdzie jes-
teÊmy bardzo szanowani i pokazywani
jako rozwiàzanie modelowe.

Wi´kszoÊç decydentów uwa˝a, ˝e
turnus w sanatorium to sà zwyk∏e wcza-
sy. To zosta∏o jeszcze z okresu komu-
nistycznego, gdzie w znacznej cz´Êci
to faktycznie by∏y wczasy, forma wy-
ró˝nienia. DziÊ na te turnusy przyje˝-
d˝ajà ci´˝ko chorzy pacjenci z przewle-
k∏ymi chorobami, których nikt nie chce
leczyç.

Bo gdzie ma si´ leczyç chory prze-
wlekle, który wyszed∏ ze szpitala? Tam
ustawili mu leczenie farmakologiczne
lub wykonali zabieg operacyjny i skie-
rowali do poradni. Pacjent trafia tam
raz na kilka miesi´cy. Albo raz na rok.
Co mo˝e zrobiç lekarz, skoro taki pa-
cjent wymaga codziennej kontroli? To
jest luka, którà my wype∏niamy. Na le-
czenie przewlekle chorych wydatkuje
si´ ponad 70 proc. Êrodków przezna-
czonych na ochron´ zdrowia. Choroby
przewlek∏e dotyczà wielu ludzi star-
szych, z chorobami reumatycznymi,
pourazowymi, neurologicznymi, cuk-
rzycà. Te choroby sà nieuleczalne, ale
dzi´ki naszym dzia∏aniom ci ludzie
normalnie ˝yjà, pracujà, nie stanowià

obcià˝enia dla paƒstwa i dla rodziny.
Mamy ogromny potencja∏ uzdrowis-
kowy. Chodzi o to, by zosta∏ wykorzy-
stany.

A mo˝e w dobie nowoczesnego
sprz´tu, mnóstwa leków, balneolo-
gia nie jest a˝ tak potrzebna?

- Gdyby medycyna spe∏nia∏a wszyst-
kie zadania, a wi´c leczy∏a skutecznie
wszystkich pacjentów, tak˝e tych z cho-
robami przewlek∏ymi, wiele dziedzin
mo˝na by∏oby nazwaç niepotrzebnymi.
Ale klasyczna medycyna jest przecie˝
u∏omna. Ka˝dy lekarz wie, ˝e nie wy-
leczy ka˝dego chorego, nie ka˝demu
mo˝e nawet pomóc. Drugi aspekt to
skutki uboczne leków. Leczàc wy∏àcznie
farmakologicznie, stwarzamy ogromnà
grup´ pacjentów, których choroby sà
efektem stosowania leków. I to sà mi-
liony ludzi na Êwiecie. Warto podkreÊ-
liç, ˝e balneologia nie rezygnuje z le-
ków, zwykle program farmakologiczny
jest kontynuowany, ale w czasie lecze-
nia w uzdrowisku mo˝emy znacznie
zmniejszyç dawk´, co ju˝ jest bardzo
wa˝ne, a czasami wr´cz je odstawiç.
Przyk∏adowo w nadciÊnieniu t´tniczym
z czterech stosowanych preparatów
mo˝emy si´ ograniczyç do trzech lub
nawet dwóch. A to pozwala zmniejszyç
obcià˝enie organizmu chorego i koszty
leczenia. JeÊli pacjenta leczonego in-
sulinà z dawkà dobowà 100 jednostek,
wypisuj´ z 50 jednostkami na dob´, to
∏atwo policzyç, ile mo˝emy zaoszcz´-
dziç. Zw∏aszcza, ˝e insulina jest bardzo
drogim, refundowanym lekiem. Jaki to
jest zysk!

Na korytarzu kliniki wiszà postery
z wynikami badaƒ. Leczycie paƒstwo
cukrzyc´ czy oty∏oÊç ∏àcznie z zabu-
rzonà psychikà pacjentów, w tym ze
stanami depresyjnymi. KiedyÊ nie
zwraca∏o si´ uwagi na takie proble-
my, dziÊ okreÊlenie „holistyczne”,
czyli ca∏oÊciowe, jest wr´cz modne.

- Wspó∏czesna medycyna jako taka
nie jest holistyczna. Post´p sprawi∏, ˝e
wykszta∏ci∏y si´ wàskie specjalnoÊci. Jest
lekarz od r´ki, ale ju˝ nie od nogi. Le-
karz od wàtroby nie b´dzie leczy∏ ser-
ca. Ten podzia∏ cz´sto jest potrzebny,
ale musi istnieç dziedzina, która obej-
mie ca∏ego cz∏owieka. Balneologia i
medycyna uzdrowiskowa jest jednà z
niewielu dziedzin, która ma charakter
holistyczny. My patrzymy i na psychik´,
i na cia∏o, i na wszystkie dolegliwoÊci
pacjenta. Patrzymy ca∏oÊciowo i to wiel-
ki walor tej cz´Êci medycyny.

Kolejna moda to odchodzenie od
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klasycznej medycyny, jednak w bar-
dzo niebezpiecznym kierunku. Poja-
wia si´ coraz wi´cej doniesieƒ o nie-
s t a n d a r d o w y c h  t e r a p i a c h ,
znachorach...

- Chodzi o medycyn´ alternatywnà.
To nie ma nic wspólnego z balneologià
i absolutnie si´ od tego odcinamy. Bal-
neologia jest komplementarna w sto-
sunku do medycyny klasycznej, my jà
uzupe∏niamy, ale nie rezygnujemy z jej
osiàgni´ç. Staramy si´ tylko poprawiç
efektywnoÊç terapii poprzez do∏àczenie
naszych metod, które sà bardzo ko-
rzystne dla pacjentów, a przy tym tanie
i nieinwazyjne.

A patrzàc na to, w jakim kierunku
idzie Êwiat, z rosnàcym problemem
oty∏oÊci, stresem, starzejàcym si´ spo-
∏eczeƒstwem, musi mieç pani pe∏ne
r´ce roboty.

- OczywiÊcie! Wi´kszoÊç chorób prze-
wlek∏ych to choroby cywilizacyjne, które
wynikajà z nieprawid∏owego trybu ˝y-
cia. ˚yjemy coraz wygodniej, ale elimi-
nujemy aktywnoÊç fizycznà. Wi´kszoÊç
z nas biega z jednej pracy do drugiej,
nie ma czasu zjeÊç, tylko ∏apie batona.
Âpieszy si´, zje raz na dob´ albo wcale.
A przy tym nie ma czasu na sen, odpo-
czynek, regeneracj´. JeÊli cz∏owiek nie
umie si´ odpr´˝yç, zregenerowaç, do-
stanie zawa∏u, udaru, nadciÊnienia czy
cukrzycy. A jeÊli si´ nie rusza i êle je,
b´dzie oty∏y, a za tym idà powik∏ania,
Êlepota, utrata koƒczyn. Mam takie
przypadki w klinice.

Balneologia mo˝e byç te˝ jednà z
odpowiedzi na starzenie si´ spo∏eczeƒ-
stwa, mamy tu ogromny potencja∏. To
wspania∏y warsztat prowadzenia lecze-
nia, zapobiegania inwalidztwu, spowal-
niania starzenia. Staramy si´ te˝ edu-
kowaç pacjentów, bo oni powinni si´
nauczyç, na czym polega zdrowy styl

˝ycia.
Zdziwi∏em si´, kiedy us∏ysza∏em,

˝e dopiero pani wraz ze wspó∏pra-
cownikami przeprowadzi∏a badania
wp∏ywu ciechociƒskich t´˝ni na zdro-
wie.

- W Ciechocinku wszyscy si´ t´˝nia-
mi szczycà. Kiedy przyjecha∏am tu do
pracy, zapyta∏am lekarzy, czy wiedzà,
jak te t´˝nie dzia∏ajà. Us∏ysza∏am, oczy-
wiÊcie, wiemy, obni˝ajà ciÊnienie t´t-
nicze krwi. Po jakimÊ czasie zacz´∏am
si´ nad tym zastanawiaç. I mówi´: prze-
cie˝ tam sà inhalacje chlorku sodu.
Je˝eli chcemy leczyç nadciÊnienie, to
zmniejszamy iloÊç chlorku sodu. A tu-
taj podajemy w inhalacjach chlorek
sodu i ma si´ jeszcze obni˝aç ciÊnie-
nie? Na jakiej zasadzie? Zafascynowa-
∏o mnie to i stwierdzi∏am, ˝e trzeba
zrobiç badania, bo mogà to byç fa∏-
szywe poglàdy, które nie majà ˝adnego
uzasadnienia.

D∏ugo nie by∏o na to pieni´dzy, w
koƒcu w∏aÊciwie w∏asnym sumptem,
przy wsparciu uzdrowiska, zrobi∏am
badanie z grupà kontrolnà. Pacjenci
przebywali codziennie przez dwa ty-
godnie jednà godzin´ pod t´˝niami
przyjmujàc inhalacje naturalne po∏àczo-
ne z çwiczeniami oddechowymi. Ta
sama grupa póêniej korzysta∏a z inha-
lacji pozbawionych aerozolu t´˝nio-
wego wokó∏ Domu Zdrojowego.

I co si´ okaza∏o? StwierdziliÊmy, ˝e
ciÊnienie wcale si´ nie obni˝a u osób
z nadciÊnieniem, u cz´Êci nawet si´
podwy˝szy∏o, jak nakazuje logika. A u
tych, którzy mieli niskie ciÊnienie, nie
by∏o istotnych ró˝nic. To by∏o pierwsze
tego rodzaju badanie kliniczne, wczeÊ-
niej badano tylko sk∏ad chemiczny ae-
rozolu, zapylenie, ha∏as, zanieczyszcze-
nia. Ale nikt wczeÊniej nie robi∏
klinicznych badaƒ na pacjentach.

Niestety nie ma Êrodków na dalsze
badania, natomiast stale buduje si´
nowe t´˝nie w ró˝nych uzdrowiskach.
W Konstancinie na przyk∏ad aerozol
powstaje z fontanny, a nie z t´˝ni. In-
ni t´˝nie robià w pomieszczeniach, co
jest absurdem, bo potrzebna jest otwar-
ta przestrzeƒ. Jeszcze inni stawiajà tyl-
ko Êciany, po których woda sp∏ywa jak
w wodospadzie i nie ma ˝adnego ae-
rozolu. T´˝nia musi byç skonstruowana
jak w Ciechocinku, wtedy jest szansa,
˝e powstanie mg∏a lecznicza.

Jakie dzia∏anie ma wi´c t´˝niowy
aerozol?

- Niewàtpliwie korzystne. Wokó∏ t´˝-
ni jest bardzo czyste powietrze pod
wzgl´dem bakteriologicznym. I to by∏o
zbadane kilka razy. Jest to wi´c korzyst-
ne dla osób z chorobami górnych dróg
oddechowych, chorób oskrzeli. Aerozol
u∏atwia odkrztuszanie, oczyszczanie
dróg oddechowych. Aerozol t´˝niowy
zawiera równie˝ jod, który mo˝e byç
przydatny do leczenia chorych z niedo-
czynnoÊcià tarczycy, nale˝y to jednak
dok∏adnie przebadaç.

ZatrzymaliÊmy si´ przy t´˝niach.
Czym Ciechocinek jest dla pani pro-
fesor?

- Ciechocinek jest klasycznym uzdro-
wiskiem, poniewa˝ tutaj w∏aÊciwie
wszystkie funkcje miasta sà podporzàd-
kowane lecznictwu uzdrowiskowemu.
Nie ma podzia∏u na miasto, z fabrykami
i innymi zak∏adami, oraz uzdrowisko.
Tu jest jeden wielki ogród, co tworzy
wyjàtkowy klimat. Teraz nie mo˝emy
tego zepsuç przez ha∏as, zanieczysz-
czenia i niew∏aÊciwe budownictwo.
Pami´tajmy, ˝e uzdrowisko po∏o˝one
centralnie w kraju ma wielkie szanse
dalszego rozwoju.

Prof. Irena Ponikowska
Âwiatowy autorytet w dziedzinie balne-

ologii, pe∏ni funkcj´ kierownika Katedry
Balneologii i Medycyny Fizykalnej Colle-
gium Medicum w Bydgoszczy z siedzibà
w Ciechocinku.

Ukoƒczy∏a Akademi´ Medycznà w
Gdaƒsku, pracowa∏a na oddziale cukrzy-
cowym w ko∏obrzeskim uzdrowisku, a
tak˝e w Instytucie Medycyny Uzdrowis-
kowej w Poznaniu. W 1992 roku obj´∏a
Katedr´ Balneologii i Medycyny Fizykalnej
z siedzibà w Ciechocinku.

Prof. Ponikowska jest specjalistkà w
dziedzinie balneologii i medycyny fizy-

kalnej, interny i diabetologii. W 1970 roku
uzyska∏a stopieƒ doktora nauk medycz-
nych, habilitowa∏a si´ w 1981 roku. W
1999 roku uzyska∏a tytu∏ profesorski. Jej
dorobek naukowy obejmuje ponad 220
pozycji opublikowanych w czasopismach
naukowych, wypromowa∏a te˝ 11 dokto-
rów nauk medycznych.

Pe∏ni∏a m.in. funkcj´ krajowego kon-
sultanta w dziedzinie balneologii i medy-
cyny fizykalnej, jest prezesem Polskiego
Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizy-
kalnej, cz∏onkiem zespo∏ów redakcyjnych
kilku czasopism naukowych.

W ubieg∏ym roku zosta∏a honorowà
obywatelkà Ciechocinka.



Msza Êwi´ta, uroczysty przemarsz ulicami miasta i okolicznoÊciowy koncert z∏o˝y∏y si´ na ciechociƒskie obchody
99. rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci.

Obchody Dnia Niepodleg∏oÊci

Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz Cie-
chocinka, przemawiajàc pod pomni-
kiem Romualda Traugutta przypomina∏,
˝e wywalczenie niepodleg∏oÊci wyma-
ga∏o wspó∏pracy i dialogu. - Skoro w
wielu miejscach potrafiliÊmy si´ porozu-
mieç, wykorzystajmy to doÊwiadczenie.
Rozszerzajmy p∏aszczyzny dyskusji,
wspó∏pracy, wspólnego pozytywnego
myÊlenia o przysz∏oÊci. K∏ótnie zast´-
pujmy dialogiem. Polska, nasz wspólny
dom, bardzo dzisiaj tego potrzebuje -
mówi∏. - Niech ten niebywa∏y entuzjazm
naszych przodków udziela nam si´,
inspirujàc do dzia∏ania i budujàc dum´
z tego, ˝e jesteÊmy Polakami. ˚e mamy
tak bogate dziedzictwo narodowe i
kontynuujemy dzie∏o wielkich rodaków.
Nie mo˝emy ich przecie˝ zawieÊç - pod-

kreÊli∏.
Marcin Zajàczkowski, przewodniczà-

cy Rady Miejskiej, nawiàza∏ do s∏ów
Piotra Skargi. - Sedno patriotyzmu to
w moim poj´ciu jako Polaka, mieszkaƒ-
ca i radnego tego miasta, chwalebna,
uczciwa, màdra i sprawiedliwa praca.
W pojedynk´, a zw∏aszcza w zespole.
I ta zespo∏owa wspó∏praca cz´sto spra-
wia nam najwi´ksze trudnoÊci - zazna-
czy∏. - ˚ycz´ nam wszystkim wi´cej
otwarcia si´ na ludzi, którzy tworzà
tkank´ miejskà Ciechocinka - doda∏.

UroczystoÊci rozpocz´∏a msza Êwi´ta
w ciechociƒskim koÊciele pw. Êww.
Piotra i Paw∏a. W uroczystym przemar-
szu spod koÊcio∏a parafialnego pod
pomnik Romualda Traugutta wzi´li
udzia∏ przedstawiciele ratusza, radni

miejscy oraz przedstawiciele ró˝nych
Êrodowisk i organizacji. Pochodowi
towarzyszy∏y poczty sztandarowe i or-
kiestra Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z
Racià˝ka. Pod pomnikiem Traugutta
z∏o˝ono wieƒce, zapalono tak˝e znicze
na zbiorowej mogile ˝o∏nierzy ciecho-
ciƒskich oddzia∏ów Zwiàzku Strzelec-
kiego na cmentarzu parafialnym.

UroczystoÊci rocznicowe zwieƒczy∏
koncert „Najpi´kniejsze piosenki o je-
sieni”, na który zaprosi∏o Miejskie Cen-
trum Kultury. Przed licznie zgromadzo-
-nà w Teatrze Letnim publicznoÊcià
wystàpili Artur Grudziƒski, Ludmi∏a Ma-
∏ecka, Tomasz Urban, Kasper ¸bik i Ma-
teusz Krawczyk.

    red.
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Skwer za Teatrem Letnim, mi´dzy ulicami ˚elaznà, Zdrojowà, al. Armii
Krajowej i Kopernika bb´dzie nosi∏ nazw´ „Skweru Excentryków”.

„Patriotyzm nie jest krótkotrwa∏ym wybuchem uczucia, lecz cichym
i niewzruszonym oddaniem przez ca∏e ˝ycie”. Tymi s∏owami 10 i 11
listopada rozpocz´∏a si´ wieczornica z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci,
najpierw zaprezentowana w ciechociƒskim  Domu Zdrojowym, a na-
st´pnego dnia w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 1.ku.
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Propozycj´ nazwy przedstawi∏ Radzie
Miejskiej Uniwersytet dla Aktywnych.
- Dobrze, gdyby przy skwerze pojawi∏a
si´ tablica zwiàzana z Excentrykami,
aby zach´ciç do czytania ksiàzki, do
oglàdania filmu, by Ciechocinek by∏
rozpoznawalny - mówi∏a podczas sesji
Rady Miejskiej 27 paêdziernika Gra˝yna
Ochociƒska, prezes UdA.

- To dowód na to, ˝e spo∏ecznoÊc
miasta, tutejsze stowarzyszenia inte-
resujà si´ tym, co si´ dzieje w mieÊcie

i jego historià, za co serdecznie dzi´ku-
j´ - skwitowa∏ Marcin Zajàczkowski,
przewodniczàcy Rady Miejskiej.

„Excentrycy” to tytu∏ powieÊci na-
pisanej w 2007 roku przez W∏odzimie-
rza Kowalewskiego, który akcj´ ksià˝ki
umieÊci∏ w Ciechocinku. Fabu∏a sta∏a
si´ kanwà scenariusza do filmy „Excen-
trycy, czyli po s∏onecznej stronie ulicy”
z 2015 roku w re˝yserii Janusza Ma-
jewskiego.

Skwer Excentryków

W paêdzierniku zaczà∏ funkcjonowaç
przystanek dla rejsowych autobusów
przy cmentarzu komunalnym.

Przystanek autobusowy przy cmentarzu
komunalnym pojawi∏ si´ w po∏owie paê-
dziernika. Dzi´ki niemu z ciechociƒskiego
dworca mo˝na dojechaç bezpoÊrednio na
cmentarz. Autobus obs∏ugiwany przez Ku-
jawsko-Pomorski Transport Samochodowy
odje˝d˝a z dworca na ul. Kopernika o godz.
7.12, 11.12 i 14.32 (od poniedzia∏ku do
piàtku). Kursy powrotne spod cmentarza
odbywajà si´ w godz. 7.21, 12.00 i 14.41.

Nowy autobus
na cmentarz
komunalny

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.

Tomasz Dziarski 04.12.2017 r.
Pawe∏ KanaÊ 11.12.2017 r.

Izabela Kowacka 18.12.2017 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej 27 paê-
dziernika radni pytali o dzia∏ania wokó∏
stoisk handlowych na terenie strefy uzdro-
wiskowej A, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem ulicy Zdrojowej. Burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz poinformowa∏, i˝ otrzyma∏
decyzje starosty, który sprzeciwi∏ si´ planom
zalegalizowania dwóch namiotów przy ulicy
Zdrojowej i Brata Alberta. Burmistrz zapo-
wiedzia∏ skierowanie wniosku o rozbiórk´
obu obiektów.

Namioty
do rozbiórki?

Program artystyczny z udzia∏em licz-
nie zgromadzonej publicznoÊci przygo-
towano z inicjatywy Przedsi´biorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Wydarze-
niu towarzyszy∏a podnios∏a atmosfera.
Na zakoƒczenie wszyscy odÊpiewali
Mazurka Dàbrowskiego. Pierwszych
trzydziestu uczestników otrzyma∏o
Kokardy Narodowe. WÊród widzów
by∏ m.in. Marcin Zajàczkowski, prze-
wodniczàcy Rady Miejskiej Ciechocinka
i prezes Zarzàdu PUC S.A.

W cz´Êci pierwszej wieczornego spot-
kania przemiennie prezentowano utwo-
ry patriotyczne, muzyczne i poetyckie,
wykonany zosta∏ polonez. W drugiej
wyst´pujàcy wspólnie z uczestnikami
wydarzenia zaÊpiewali pieÊni legionowe.

Poprzez zaprezentowane dzie∏a lite-
rackie i muzyczne zosta∏y pokazane
polskie drogi do niepodleg∏oÊci, po-
czàwszy od Konfederacji Barskiej. Za-
brzmia∏y utwory Ignacego Krasickiego,
Adama Mickiewicza, Juliusza S∏owac-
kiego, Elizy Orzeszkowaej, Marii Konop-
nickiej, Stanis∏awa Wyspiaƒskiego, Leo-
polda Staffa.

W Domu Zdrojowym wystàpi∏ RoÊ-
cis∏aw Wygranienko, polski organista
pochodzenia ukraiƒskiego, wirtuoz te-
go instrumentu, uczeƒ legendy pols-
kiej organistyki prof. Joachima Gru-

bicha. Artysta zagra∏ m.in. Polonez
„Po˝egnanie Ojczyzny” Micha∏a Kle-
ofasa Ogiƒskiego i Hymn Polski. Wystà-
pili tak˝e ma∏˝onkowie Monika i Da-
riusz Jaskólscy. Monika Jaskólska jest
tancerkà Zespo∏u PieÊni i Taƒca „M∏o-
dy Toruƒ” oraz instruktorkà taƒca lu-
dowego. W Polonezie wspiera∏ jà Ja-
nusz Wasicki. Dariusz Jaskólski jest
muzykiem, kompozytorem, wspó∏twór-
cà Grupy Poezjo. W drugiej cz´Êci spot-
kania Êpiewem wspar∏a W∏adys∏awa
Raszka. Scenariusz, re˝yseria oraz cz´Êç
recytatorska przypad∏a w udziale ni˝ej
podpisanej.

W wy∏o˝onej w Szpitalu Uzdrowis-
kowym nr 1 ksi´dze pamiàtkowej obec-
ni na uroczystoÊci odnotowali, m.in.:
„Na zawsze zapami´tamy t´ wieczor-
nic´”, „Wspaniale przygotowany spek-
takl. Jestem wzruszona”, „Pi´knie zor-
ganizowany wieczór patriotyczny po-
zwoli∏ prze˝yç niezapomniane chwile”,
„Dzi´kujemy za pi´kny koncert z okazji
Dnia Niepodleg∏oÊci, który do g∏´bi
duszy poruszy∏ utworami recytowanymi
 i Êpiewanymi. Za w∏o˝ony trud i serce
w zorganizowanie wieczoru pi´knie
dzi´kujemy”, „By∏o cudownie, ten wie-
czór pozostanie na d∏ugo w naszej pa-
mi´ci”.

         Wanda Wasicka

W barwach bia∏o-czerwonych



Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek b´dzie wspó∏pracowa∏o z In-
stytutem Naukowo-Badawczym Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu
Âlàskim.
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Instytut Naukowo-Badawczy Sebas-
tianeum Silesiacum dzia∏a przy Zespole
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w
Kamieniu Âlàskim, który stosuje hydro-
terapi´ metodà Sebastiana Kneippa.

Podpisane porozumienie zak∏ada
wspó∏dzia∏anie w realizacji dzia∏aƒ z
zakresu ochrony i promocji zdrowia.
WÊród tematyki s∏u˝àcej zacieÊnieniu
wspó∏pracy wymieniane sà m.in. za-
pewnienie mo˝liwoÊci profilaktyki i
opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego i rehabilitacji, w tym
w obiektach Uzdrowiska i Sebastia-
neum Silesiacum oraz upowszechnianie
dzia∏aƒ z zakresu promocji us∏ug lecz-
nictwa uzdrowiskowego.

Ks. dr Albert Glaeser, dyrektor Seba-
stianeum Silesiacum zapowiedzia∏ po-
szerzenie dost´pnych zabiegów o te,
które wykorzystujà dobroczynne i zdro-
wotne dzia∏anie soli. Sól, szlam i ∏ug
leczniczy niebawem uzupe∏nià prawdo-
podobnie wachlarz zabiegów stoso-
wanych obecnie w Kamieniu Âlàskim,

gdzie ju˝ mo˝na korzystaç np. z kàpieli
w solankach, czy te˝ groty solnej.

Porozumienie podpisano podczas
konferencji naukowej „Cz∏owiek pod-
miotem integralnych terapii” zorgani-
zowanej 26 paêdziernika 2017 w Ka-
mieniu Âlàskim. Na konferencji prof.
Irena Ponikowska wyg∏osi∏a referat
poÊwi´cony historii i przysz∏oÊci pols-
kiej balneologii, Mariusz Krupa, wi-
ceprezes PUC zaprezentowa∏ metody
lecznice stosowane w Ciechocinku, a
prof. ks. Zygfryd Glaeser, przewodni-
czàcy Rady Nadzorczej Instytutu Nau-
kowo-Badawczego Sebastianeum Sile-
siacum, mówi∏ o metodzie Kneippa.

Konferencja zorganizowana zosta∏a
wspólnie przez Rad´ Nadzorczà Insty-
tutu Naukowo-Badawczego Sebastia-
neum Silesiacum w Kamieniu Âlàskim,
Instytut Ekumenizmu i Badaƒ nad In-
tegracjà Wydzia∏u Teologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego oraz Burmistrza
Gogolina.

red./gogolin.pl

Wspó∏praca ze Êlàskim sanatorium T´˝nie
bez unijnych
pieni´dzy?

Nieoficjalnie wiadomo, ˝e projekt
umo˝liwiajàcy pozyskanie ponad 20 mln
z∏ na konserwacj´ ciechociƒskich t´˝ni
nie zdob´dzie finansowania.

Wniosek z∏o˝ony przez Miejskie Cen-
trum Kultury w Ciechocinku spe∏ni∏
wst´pne warunki finansowania, jednak
znalaz∏ si´ na liÊcie rezerwowej w konkur-
sie prowadzonym przez Ministerstwo Dzie-
dzictwa Narodowego. Burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz podczas sesji Rady Miejskiej
27 paêdziernika podkreÊli∏, ˝e zosta∏o
z∏o˝one ju˝ w tej sprawie odwo∏anie. -
Wed∏ug naszych audytorów wniosek
powinien otrzymaç nie 39, a co najmniej
42, a nawet 48 punktów - mówi∏. - To
batalia o kwot´ niebagatelnà i w jakimÊ
zakresie o przysz∏oÊç Ciechocinka - doda∏.

- Z niezadowoleniem przyj´liÊmy wyniki
konkursu - przyzna∏ podczas sesji Marcin
Zajàczkowski, przewodniczàcy Rady Miejs-
kiej i prezes Przedsi´biorstwa Uzdrowisko
Ciechocinek S.A., w∏aÊciciela t´˝ni. - Po-
ra˝ka w przypadku tego konkursu to byç
albo nie byç dla ciechociƒskich t´˝ni. W
perspektywie kilku lat nikt nie b´dzie w
stanie pozyskaç podobnych Êrodków -
zaznaczy∏.

Projekt budowy Kujawsko-Pomorskiego
Solnego Parku Kulturowego wokó∏ t´˝ni
znalaz∏ si´ w wàskim gronie pi´ciu in-
westycji kulturalnych z regionu wpisanych
do kontraktu terytorialnego. To umo˝liwia
staranie si´ o Êrodki europejskie ze spe-
cjalnej puli. Pieniàdze z funduszy euro-
pejskich, a mowa o 5 mln euro, mia∏y byç
przeznaczone na organizacj´ wydarzeƒ
kulturalnych i remont t´˝ni. Formalnie
wniosek o dofinansowanie sk∏ada∏o MCK,
poniewa˝ PUC jako spó∏ka prawa han-
dlowego nie mo˝e ubiegaç si´ o Êrodki w
ramach kontraktu terytorialnego.
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O wózkostradach, czyli Êcie˝kach rowerowych i chodnikach z lanego
betonu jako alternatywie dla kostki brukowej mówili podczas spotkania
w Ciechocinku eksperci Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz
LafargeHolcim.
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- Jak mogà byç wykorzystane Êcie˝ki
betonowe w miastach uzdrowisko-
wych? To nic innego jak poprawa kom-
fortu poruszania si´ osób chorych, star-
szych, niepe∏nosprawnych w naszym
uzdrowisku - mówi∏ Marcin Zajàczko-
wski, przewodniczàcy Rady Miejskiej i
inicjator spotkania, które odby∏o si´ 23
paêdziernika w Pa∏acu ¸azienki II. - To
równie˝ wyjÊcie naprzeciw oczekiwa-
niom ludzi m∏odych, by mogli bez barier
poruszaç si´ po mieÊcie na deskorol-
kach, wrotkach czy rowerach. Wiele
samorzàdów lokalnych, jak Kalisz, War-
szawa czy Poznaƒ, odchodzà od bu-
dowania Êcie˝ek rowerowych i chod-
ników z popularnej, taniej i „nieprzy-
jaznej” betonowej kostki. Ka˝dy, kto
po takich wybrukowanych „pseudo”
Êcie˝kach jeêdzi rowerem, wózkiem
inwalidzkim, prowadzi wózek dzieci´cy
wie, ˝e to wyczyn karko∏omny i niebez-
pieczny - doda∏.

Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Pro-
ducentów Cementu wskazywa∏ na za-

lety betonowego pod∏o˝a w przypadku
dróg i autostrad: ni˝sze koszty budowy
i utrzymania a tak˝e bezpieczeƒstwo
(lepszà widocznoÊc w nocy i krótszà
drog´ hamowania). Obecnie nawierz-
chnia betonowa znajduje si´ na 650
km autostrad i dróg ekspresowych oraz
800 km dróg samorzàdowych.

J´drzej Zdziechowski, kierownik ds.
Rozwoju Konstrukcji Budowlanych i
Zrównowa˝onego Budownictwa w La-
farge Holcim, mówi∏ o przyk∏adach
realizacji i technikach wykonania na-
wierzchni betonowych w mniejszej
skali: placów, chodników i krótszych
odcinków dróg.

Idea budowania w uzdrowiskach
betonowych „wózkostrad” zosta∏a po
raz pierwszy przedstawiona publicznie
przez panelistów z Ciechocinka podczas
XXVI Mi´dzynarodowego Kongresu
Balneologicznego w Szczawnicy, a po-
wtórzona zostanie w ¸odzi na Ogól-
nopolskim Zjeêdzie Firm Rodzinnych
u-Rodziny w listopadzie.

     red.

Wózkiem po betonie
Trwajà rozmowy w sprawie przywró-

cenia po∏àczenia kolejowego Ciechocinka
i Aleksandrowa Kujawskiego.

Dariusz Wochna, starosta aleksandrows-
ki, zorganizowa∏ 3 listopada spotkanie z
udzia∏em Leszka Dzier˝ewicza, burmistrza
Ciechocinka, Andrzeja CieÊli, burmistrza
Aleksandrowa Kujawskiego oraz Andrzeja
Olszewskiego, wójta gminy Aleksandrów
Kuj.

Samorzàdowcy analizowali ofert´ prze-
d∏o˝onà przez Stowarzyszenie Kolejowych
Przewozów Lokalnych Cargo Sp. z o.o.,
które chce podjàç si´ obs∏ugi pociàgu na
nieczynnej dziÊ linii.

JeÊli dosz∏oby do podpisania umowy,
SKPL udost´pni i obs∏u˝y przystosowany
do przewozów pasa˝erskich szynobus z
oddzielnym przedzia∏em baga˝owym ofe-
rujàc 10 kursów w obie strony dziennie.
Koszty tego przedsi´wzi´cia to 600 tys. z∏
rocznie. Jak czytamy w komunikacie sta-
rostwa powiatowego, jeÊli zainteresowane
samorzàdy znajdà pieniàdze na przywró-
cenie linii, b´dzie to mo˝liwe z poczàtkiem
2018 roku.

Linia kolejowa nr 245 z Aleksandrowa
Kujawskiego do Ciechocinka zosta∏a otwar-
ta jeszcze w 1867 roku. D∏ugo kursowa∏y
na niej prócz osobowych pociàgi towaro-
we z solà z ciechociƒskiej warzelni. Po
2008 roku zacz´to ograniczaç liczb´ po-
∏àczeƒ pasa˝erskich, a˝ w 2011 ruch wstrzy-
mano. Od tego czasu tylko kilkakrotnie z
torów korzystano do celów turystycznych.
W marcu tego roku przywrócenie regular-
nego po∏àczenia zaoferowa∏a lokalnym sa-
morzàdom firma SKPL Cargo, która pro-
wadzi przewozy na krótkich liniach w
Wielkopolsce, na Pomorzu i Warmii.

       red./aleksandrow.pl

Nadzieja
na powrót kolei

Podopieczni OÊrodka Dziennego Po-
bytu „Niezapominajka” wraz z dzieçmi
z Przedszkola im. Kubusia Puchatka i
Êwietlicy socjoterapeutycznej przy MOPS
sadzili drzewka.

Akcja odby∏a si´ 24 paêdziernika na
terenach OSiR nieopodal t´˝ni. Aleksan-
der Kulus, by∏y leÊniczy i uczestnik zaj´ç
w „Niezapominajce”, uczy∏ dzieci sa-
dzenia drzewek i zasad opieki nad nimi.
Mówi∏ te˝ na temat zasad zachowania
si´ w lesie.

   Przemys∏aw Szreiber

Sadzenie drzew z „Niezapominajkà”



W listopadowy wieczór wspominamy jedno z wielu wa˝nych wydarzeƒ historycznych - powstanie nazwane
od miesiàca, w którym si´ zacz´∏o, listopadowym. Co ciekawe, jego przebieg i tragiczne skutki zwiàzane sà z
Ciechocinkiem.

Przeprawa, która przynios∏a kl´sk´

Wieczorem 29 listopada 1830 roku
podporucznik Piotr Wysocki wszed∏ do
Szko∏y Podchorà˝ych Piechoty w ̧ azien-
kach. Powiedzia∏ do zebranych: „Polacy!
Wybi∏a godzina zemsty. DziÊ umrzeç
lub zwyci´˝yç potrzeba! Idêmy, a piersi
wasze niech b´dà Termopilami dla wro-
gów!”.

M∏odzi spiskowcy pomaszerowali
na Belweder, gdzie rezydowa∏ wielki
ksià˝´ Konstanty, który uciek∏ w prze-
braniu przed buntownikami. Tysiàce
warszawiaków ruszy∏o na Arsena∏. Spi-
sek wojskowy przerodzi∏ si´ w powsta-
nie. 3 grudnia na czele Rzàdu Tym-
czasowego stanà∏ ksià˝´ Adam Jerzy
Czartoryski. Gen Józef Ch∏opicki zosta∏
mianowany Wodzem Naczelnym. Ksià-
˝´ Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki
jedzie do Petersburga, pragnàc roko-
waƒ z Miko∏ajem I. Polska delegacja
chce domagaç si´ od cara respekto-
wania postanowieƒ konstytucji z 1815
roku, zwo∏ania sejmu z udzia∏em po-
s∏ów z ziem zabranych oraz opuszcze-
nia przez wojska rosyjskie terytorium
Królestwa Polskiego.

Przeprawa przez Wis∏´

Sytuacja w kraju zacz´∏a si´ zaogniaç.
5 lutego 1831 roku armia rosyjska
wkroczy∏a do Królestwa. Rozpocz´∏y

si´ walki, w których Polacy pokazali
swojà si∏´. Jednak˝e w wyniku tchórzl-
iwych dzia∏aƒ gen. Skrzyneckiego prze-
wag´ zacz´li uzyskiwaç Rosjanie. Szansà
zwyci´stwa Polaków by∏a epidemia
cholery, która wybuch∏a wiosnà i za-
cz´∏a dziesiàtkowaç oddzia∏y wroga.
Nikt nie przewidzia∏, ˝e do kl´ski doj-
dzie w wyniku „manewru Paskiewicza”,
którego g∏ównym autorem by∏ gen.
Karl Wilhelm von Troll.

Gen. Iwan Paskiewicz postanowi∏ za-
atakowaç Warszaw´ od zachodu. 4
lipca 1831 r. g∏ówne si∏y armii ruszy∏y
spod Pu∏tuska na P∏ock. Dogodnym
miejscem przeprawy przez Wis∏´ by∏y
okolice Osieka. Rosjanom pomogli Pru-
sacy, którzy zaopatrzyli wojska w ma-
teria∏y do budowy mostów. Do Ciecho-
cinka w ciàgu kilkunastu dni przedo-
sta∏o si´ ponad 50 tysi´cy ˝o∏nierzy.
Sprawnà przepraw´ wojska z tabora-
mi konnymi i armatami umo˝liwi∏y
berlinki, czyli rzeczne ∏odzie transpor-
towe oraz pontony angielskie. Awan-
gard´ stanowi∏ oddzia∏ gen. Piotra Pa-
hlena. Rosjanie stacjonowali w oko-
licach Racià˝ka - ówczesnego miasta.
Rozpocz´∏y si´ gwa∏ty i rabunki. Pobu-
dowano prowizoryczne piece do wy-
pieku chleba. Robiono zapasy dla armii.

Epidemia

Postój oddzia∏ów rosyjskich przy-
niós∏ Êmiertelne ˝niwo, bowiem z im-
perium zosta∏a przywleczona epidemia
cholery. W budynkach warzelni urzà-
dzono szpital, a w sàsiedztwie dopie-
ro co wybudowanych dwóch pierw-
szych t´˝ni i warzelni zacz´∏y powstwaç
cmentarze choleryczne. Szczàtki ofiar,
elementy umundurowania znajdowa-
no po wielu latach w ró˝nych miejs-
cach. Dwa lata temu, w trakcie prac
przy wale przeciwpowodziowym, od-
naleziono szeÊç zbiorowych mogi∏ ze
szczàtkami ludzkimi. Po guziku i frag-
mencie szkaplerza z napisem rozpoz-
nano, ˝e zostali w nich pochowani Ro-
sjanie. Ludzkie koÊci spocz´∏y w specjal-
nej kwaterze na cmentarzu komunal-
nym w Ciechocinku.

Zaraza nie powstrzyma∏a wojska,
które ruszy∏o na Warszaw´. Strategicz-
ne obejÊcie polskich pozycji od pó∏nocy
przynios∏o kl´sk´ Warszawie. Powstanie
upad∏o. Nasta∏a „noc paskiewiczows-
ka”.

Patriotyzm Wolickiego

Dodaç nale˝y, ˝e w powstanie zaan-
ga˝owa∏ si´ Konstanty Leon Wolicki,
ten, który przyczyni∏ si´ do budowy
warzelni soli w Ciechocinku i którego
pomys∏owi miasto tak wiele zawdzi´-
cza. To on pomaga∏ Druckiemu-Lubec-
kiemu zwo∏aç Rad´ Administracyjnà,
prowadzi∏ rozmowy z ksi´ciem Kon-
stantym, czy zaanga˝uje si´ w mediacje
z bratem. 6 grudnia zosta∏ mianowany
generalnym intendentem armii, jednak
szybko podjà∏ si´ misji dyplomatycznych
we Francji, a w 1831 r. w Turcji. Za
zaanga˝owanie w powstanie zosta∏
srogo ukarany. Jego olbrzymi majàtek
zosta∏ w ca∏oÊci skonfiskowany, a on
sam zosta∏ pozbawiony praw cywilnych.

W wyniku przeprawy Ciechocinek
poniós∏ znaczne straty. Uruchomienie
warzelni soli zosta∏o znacznie opóê-
nione. Produkcja soli ruszy∏a dopiero
21 paêdziernika 1832 roku, choç t´˝nie
sta∏y ju˝ od lat gotowe do zat´˝ania
solanki.

 Aldona Nocna
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…niczyja lub niczyj - odpowie ktoÊ, kto jest bywalcem/bywalczynià
kurortów. A przecie˝ mo˝na na pewno, jak mówià i piszà, znaleêç swojà
drugà po∏ówk´ w∏aÊnie pod t´˝niami. Nie jest to ˝adna nowoÊç. Ju˝ w
XIX wieku, jak pisano, tylko niewielka cz´Êç przyjezdnych by∏a zaprawd´
chora i wymaga∏a leczenia. Znaczna cz´Êç przyje˝d˝a∏a do wód w celu
matrymonialnym lub towarzyskim.
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Tadeusz Por´bski, Turnus, Warszawska Grupa Wydawnicza, stron 178.

Turnus mija, a ja…

G∏ówni bohaterowie niedawno wy-
danej ksià˝ki „Turnus” Tadeusza Po-
r´bskiego nie przyjechali do Ciechocinka
w celu znalezienia partnera ˝yciowe-
go/partnerki ˝yciowej, a jednak jest coÊ
w naszym nizinnym klimacie coÊ spe-
cjalnego, skoro znaleêli wielkà mi∏oÊç.

Krystyna i Krzysztof spotykajà si´ pod-
czas jednego z turnusów. On po trud-
nych przejÊciach w nieudanym ma∏-
˝eƒstwie, ona „mia∏a pecha do face-
tów”. Rodzi si´ mi∏oÊç, przed którà nie
da si´ uciec. Scenerià rozwoju uczucia
jest Ciechocinek, ten specyficzny, ma∏o
znany przeci´tnemu mieszkaƒcowi. To
Êwiat kawiarni i restauracji, dancingów
i fajfów („sól ka˝dego polskiego uzdro-
wiska!”), pensjonatów i sanatoriów,
deptaka i alejek parkowych. Pojawia si´
Wiedeƒska, Zdrojowa, Bristol, pensjonat
Pod Jemio∏à, Dom Zdrojowy, a nawet
koÊció∏.

Por´bski opisuje bywalców uzdrowi-
ska, znanych z parkietów. Wspomina
barwnà postaç pani Gra˝yny: „emery-
towanej pedagog, kobiety wyzwolonej,
prezentujàcej stroje, jak na Ciechocinek,
niekonwencjonalne”, a tak˝e niezbyt
sympatycznego w∏aÊciciela jednej z re-
stauracji czy pewne m´skie grono, spo-

tykajàce si´ towarzysko przy stoliku w
kawiarni. Jak si´ okazuje, ka˝dy kto
mieszka w Ciechocinku lub tutaj przy-
je˝d˝a, mo˝e staç si´ inspiracjà dla pisa-
rza i trafiç na karty ksià˝ki.

Czytelnika porusza ju˝ jedno z pierw-
szych wydarzeƒ - zabawna scena zdej-
mowania obràczki przez podrywacza
Sylwka w pociàgu podà˝ajàcym do
Aleksandrowa Kujawskiego. Ten wete-
ran dzieli si´ wiedzà, ˝e „w sanatorium
najwa˝niejsza jest prze∏o˝ona piel´g-
niarek. Ona i lekarze trzymajà w r´kach
wszystkie sznurki”. CoÊ o tym wiem…

Por´bski opisuje atrakcje uzdrowiska,
niektóre z nich ilustrujà dzie∏ko. Dowie-
my si´ te˝ z niego, dlaczego lepiej jest
Pod Jemio∏à ni˝ w ogródku w Cafe Zdro-
jowa. Zrozumiemy fenomen Ciechocinka,
czytajàc s∏owa Redaktora - jednego z
bohaterów: „Ten, kto bredzi o bajzlu,
zapomina, ˝e wielu ludzi zazna∏o w uz-
drowisku prawdziwego szcz´Êcia, cz´sto
po raz pierwszy w ˝yciu”.

Tadeusz Por´bski napisa∏ lekki harle-
kin. Sà w nim ciekawe obserwacje ˝ycia
kuracjuszy. Do przeczytania w jeden dzieƒ
weekendu lub w jeden dzieƒ turnusu,
pod warunkiem, ˝e nie idzie si´ na fajf.

Aldona Nocna

Listopadowy
Pary˝ w Galerii
„Pod Dachem

Nieba”
„Listopadowa zaduma w Pary˝u” to

trzecia indywidualna wystawa fotografii
Krzysztofa Dru˝yƒskiego.

Wernisa˝ odby∏ si´ 3 listopada w Ga-
lerii „Pod Dachem Nieba” dzia∏ajàcej
przy 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowis-
kowo-Rehabilitacyjnym.

- Zaczà∏em jeêdziç do Pary˝a i chcia∏em
zobaczyç grób Chopina. Póêniej S∏owac-
kiego, Curie-Sk∏odowskiej - opowiada Krzy-
sztof Dru˝yƒski o odkrywaniu Pere-Lachai-
se, najwi´kszego i najs∏ynniejszego cmen-
tarza Pary˝a, na którym spoczywa wielu
znakomitych ludzi kultury i nauki. Dru˝yƒ-
ski podkreÊla, ˝e nekropolia urzeka malow-
niczoÊcià i architekturà, której pró˝no szu-
kaç na wspó∏czesnych cmentarzach.

To ju˝ trzecia wystawa paryskich foto-
grafii Krzysztofa Dru˝yƒskiego. W 2010
roku wystawa „P?re-Lachaise okiem turysty”
odby∏a si´ w tym samym miejscu, a w
2012 roku „Znani na cmentarzach Pary˝a”
zainaugurowa∏a dzia∏alnoÊç galerii przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W planach Galerii „Pod Dachem Nieba”
znajduje si´ grudniowa wystawa prac Ma∏-
gorzaty Jakubiec oraz wystawa fotograficzna
z okazji Roku Wis∏y pod auspicjami Towa-
rzystwa Przyjació∏ Ciechocinka.

Wystaw´ „Listopadowa zaduma w Pa-
ry˝u” mo˝na oglàdaç w Galerii Pod Dachem
Nieba (Szpital Wojskowy, ul. Wojska Pols-
kiego 5, wejÊcie od strony cerkwi, III pi´t-
ro) do koƒca listopada w dni powszednie
w godz. 9.30-15.

fo
t.

 W
an

da
 R

os
iƒ

sk
a



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

Joachim Perlik przy pe∏nej sali ciechociƒskiego kina „Zdrój” wykona∏ utwory Czes∏awa Niemena. Towarzyszy∏
mu zespó∏ Big4Band.

Dzieƒ Seniora w Niezapominajce

W Dniu Seniora OÊrodek Dziennego
Pobytu „Niezapominajka” odwiedzi∏y
dzieci z Zespo∏u Szkó∏ Szkolno-

Przedszkolnych w Bàdkowie.
Dzieci zaprezentowa∏y przygotowane

piosnki i wr´czy∏y seniorom upominki

w postaci w∏asnor´cznie wykonanych
kwiatuszków z bibu∏y i cukierków.

      ps

Spotkanie z Niemenem

Choç Joachim Perlik kojarzony jest
przede wszystkim z wyst´pów w po-
pularnym programie telewizyjnym „Ja-
ka to melodia”, wielu krytyków mu-
zycznych uznaje go za najlepszego
wykonawc´ utworów Czes∏awa Nieme-

na. To w∏aÊnie z tym repertuarem ar-
tysta wystàpi∏ w Ciechocinku.

Piosenki Niemena ogromnie poru-
szy∏y widzów, którzy cz´Êç z nich za-
Êpiewali wspólnie z artystà. W ramach
bisu ciechociƒska publicznoÊç mog∏a
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pos∏uchaç „Bema pami´ci ˝a∏obny
rapsod”.

Joachim Perlik wywodzi si´ ze stu-
denckiego Êrodowiska artystycznego
prze∏omu lat 70. i 80. oraz Klubu Twór-
ców Studenckich „Beanus”. W latach
90. by∏ wokalistà grupy jazz-rockowej
West. Kolejny etap pracy artystycznej
to TVP i wspomniany muzyczny tele-
turniej. Od wielu lat zaciekawiony twór-
czoÊcià Czes∏awa Niemena przy ka˝dej
nadarzajàcej si´ okazji w∏àcza∏ jej ele-
menty do swojego repertuaru. W koƒcu
postanowi∏ sprawdziç, jak poradzi sobie
z muzykà wielkiego artysty na powa˝-
nie. Efektem tej próby jest wydana w
roku 2005 p∏yta solowa „Wspomnienie
o...”. Zawiera ona najwi´ksze i najbar-
dziej popularne przeboje Niemena. W
repertuarze znalaz∏y si´ takie utwory,
jak „Dziwny jest t en Êwiat”, „Pod papu-
gami”, „Wspomnienie”, „Obok nas”,
„P∏onàca stodo∏a”, „Domek bez adre-
su”, „Czas jak rzeka”, „Sen o Warsza-
wie”, „Nim przyjdzie wiosna”, „Czy
mnie jeszcze pami´tasz”, „Jednego ser-
ca”.
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Urodzinowy tort pojawi∏ si´ na wernisa˝u wystawy fotograficznej Agnieszki
Wasickiej, nieszawianki mieszkajàcej w Wielkiej Brytanii. Zdj´cia angielskich
krajobrazów mo˝na oglàdaç w miejskiej bibliotece do 1 grudnia.

Opolskie
przeboje

Kiedy pojawi∏ si´ pomys∏ utworzenia
galerii sztuki w naszej bibliotece, nie
sàdzi∏am, i˝ mamy w Ciechocinku i oko-
licach tylu utalentowanych artystów ró˝-
nych specjalnoÊci. Istotà naszych dzia∏aƒ
by∏o stworzenie miejsca, w którym ujrzà
Êwiat∏o dzienne rodzime talenty. Jednym
z nich niewàtpliwie jest pochodzàca z
Nieszawy Agnieszka Wasicka.

Osoba niezwykle skromna, obdarzo-
na zmys∏em obserwatora rzeczywistoÊci.
Jej fotografie goÊci∏y ju˝ u nas kilka lat
temu, a tematyka równie˝ dotyczy∏a
Wielkiej Brytanii. Bowiem Angli´ od kil-
ku lat oglàda na co dzieƒ. Z wykszta∏-
cenia jest filologiem angielskim, studio-
-wa∏a na University of Westminster w
Londynie.

W Wielkiej Brytanii dzieli los polskich
emigrantów. Je˝eli chodzi o fotografi´,
kontynuuje ona tradycje rodzinne. Pra-
dziadek ze strony jej ojca w okresie mi´-
dzywojennym by∏ fotografem lotniczym
w Toruniu. Fotografià zajmowa∏ si´
równie˝ dziadek, a obecnie oboje rodzi-
ców. Wystaw´ swoich prac mia∏a u nas
wczeÊniej Wanda Wasicka, prywatnie
mama Agnieszki.

„Przez Angli´ z obiektywem” zawiera
szereg fotografii z ró˝nych zakàtków
tego pi´knego kraju. Mo˝emy podzi-
wiaç zamek w Dover z XII wieku, z któ-
rego podziemi kierowano ewakuacjà
Dunkierki w 1940 roku, ruiny bene-
dyktyƒskiego opactwa w Glastonbury,

zniszczonego na rozkaz Henryka VIII w
1539 roku, pi´kny widok ze wzgórza
na miasto Chatham w hrabstwie Kent
czy te˝ wejÊcie do portu w Ramsgate
i molo w Margate z widokiem na galeri´
Turner Contemporary.

Czujne spojrzenie na otaczajàcà rze-
czywistoÊç pozwoli∏o autorce zatrzymaç
w kadrze obiekty historyczne i wspó∏-
czesne. Sà wÊród nich zdj´cia w czerni
i bieli, jak i w kolorze, idealnie dobrane
tematykà do Êrodka wyrazu. Na foto-
grafiach nie ma ludzi, tym razem g∏ów-
nym tematem sà pi´kne  zabytki i cha-
rakterystyczne dla danego miasta obie-
kty, a tak˝e otaczajàca je przyroda.

Obecnych na wernisa˝u, licznie przy-
by∏ych goÊci pocz´stowaliÊmy przepysz-
nymi tortami, bowiem autorka obcho-
dzi∏a równie˝ urodziny. Wystaw´ mo˝na
zwiedzaç codziennie od poniedzia∏ku
do soboty w godzinach otwarcia biblio-
teki do 1 grudnia 2017 r.

        Mariola Ró˝aƒska

Przez Angli´ z obiektywem.
Wystawa w bibliotece miejskiej

Utwory pochodzàce z festiwalu
muzycznego w Opolu wykonali w
siedzibie MCK m∏odzi ciechociƒscy
wykonawcy.

Na scenie sali widowiskowo-kinowej 28
paêdziernika wystàpili Duet Oldo, Sara
Urbaƒska, Aleksanra Ejsmont, Martyna
Rams, Martyna Wietrzykowska, Aleksander
Wonorski, Miron Karlewski, Katarzyna
Grefkiewicz, Adrian Paw∏uszka, Dominika
Bibro, Paula Raszka, Micha∏ Ma∏ecki, Julia
Bartoszek, Weronika Chlewicka, Sara Os-
troróg, Bruno Wituski, Patrycja Bibro z
zespó∏ The Drunkers.

Wyst´py przygotowa∏ S∏awomir Ma∏ecki,
wydarzenie poprowadzi∏ zaÊ Miron Kar-
lewski. Koncert odby∏ si´ w ramach cyklu
„Cztery pory roku”.
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Uroczystym koncertem zakoƒczy∏ si´ XI Powiatowy Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej.

W kategorii piosenka
Klasy I-III szko∏a podstawowa
1. miejsce Oliwia Mo˝dzeƒ - Zespó∏

Szkó∏ I.J. Paderewskiego w Zbrachlinie.
2. miejsce Nikola Lorenc - SP nr 3 w

Aleksandrowie Kujawskim.
Klasy IV-VI szko∏a podstawowa
1. miejsce Weronika Bajdalska - SP

nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim.
2. miejsce Aleksandra Weronika Wy-

socka - Zespó∏ Szkó∏ w Brudnowie.
2. miejsce Marianna Mas∏owska - SP

nr 1 w Ciechocinku.
3. miejsce Patrycja Bibro - SP nr 1 w

Ciechocinku.

3. miejsce Marta Dropiewska - SP nr
3 w Aleksandrowie Kujawskim.

Gimnazjum
3. miejsce Amelia Buze - Szko∏a Pod-

stawowa/Gimnazjum w Stawkach.
Wyró˝nienia:
Weronika Mroczkowska - Zespó∏

Szkó∏ I.J. Paderewskiego w Zbrachlinie.
W kategorii utwór literacki:
Szko∏a podstawowa
1. miejsce Karolina Klamecka - SP nr

1 w Ciechocinku.
2. miejsce Kalina Zi´tek - SP nr 1 w

Ciechocinku.
3. miejsce Martyna Weso∏owska -

Szko∏a Podstawowa w Stawkach.
Wyró˝nienia:
Miko∏aj Schwebs - Szko∏a Podstawo-

wa w Stawkach.
Natalia Zaborowska - SP nr 3 w Cie-

chocinku.
Gimnazjum
Wyró˝nienia:
Partycja Machtelewska - Szko∏a Pod-

stawowa/Gimazjum w Stawkach.
Zuzanna Piotrowska - Szko∏a Podsta-

wowa/Gimazjum w Stawkach.
Nikola Tumiƒska - Szko∏a Podstawo-

wa/Gimazjum w Stawkach.

Wyniki XI Powiatowego Konkursu Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej

Patriotyzm w piosence i poezji

W konkursowych przes∏uchaniach
6 listopada wzi´li udzia∏ uczniowie
szkó∏ z ca∏ego powiatu. W jury tego-

rocznej edycji konkursu zasiedli Krystyna
Wulert (przewodniczàca), El˝bieta Ba-
ryza i S∏awomir Ma∏ecki.

W niedziel´ 12 listopada w sali ki-
nowo-widowiskowej MCK odby∏ si´
koncer t  laureatów konkursu.
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W sobot´, 4 listopada w Hali Spor-
towej przy ulicy Lipnowskiej odby∏ si´
Otwarty Amatorski Indywidualny Tur-
niej Tenisa Sto∏owego.

Wyniki:
1 miejsce - Piotr Piaskowski (Konin).
2 miejsce - Jaros∏aw Nocny (S∏upy

Du˝e).
3 miejsce - Piotr Wojciechowski

(Radziejów).
4 miejsce - Arkadiusz Kobusiewicz

(Sieradz).
5 miejsce - Mariusz Chojnacki (Alek-

sandrów Kujawski).
5 miejsce - Adam Kopytek (Sieradz).
5 miejsce - Konstanty Idziak (Radziejów).
5 miejsce - Piotr Kryszak (Wierz-

chos∏awice).

Ping-pong
amatorsko
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Jadwiga Grygo i Stefan Bartkowiak triumfowali w listopadowym turnieju
mikstów w petanque pod t´˝niami.

Dopiero jedenaste miejsce zajmuje CKS Zdrój na pó∏metku sezonu w kla-
sie okr´gowej.
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Turniej koƒczàcy sezon pi∏karski na
boisku „Orlik 2012” odby∏ si´ 11 lis-
topada na obiekcie przy ul. Kopernika
18.

W zawodach wzi´∏o udzia∏ 7 zespo∏ów.
Faza grupowa
Grupa A Punkty Bilans bramek
Jedyna Ciechocinek 9 6:1
Zakon Octowego Podgrzybka 6 4:3
Towares 3 4:4
Gang Rudego 0 0:6
Grupa B Punkty Bilans bramek
Grajki 4 3:1
Oldboy S∏u˝ewo 2 1:1
Or∏y Racià˝ka 1 2:4
FAZA PUCHAROWA:
1 miejsce: Jedyna Ciechocinek
2 miejsce: Grajki
3 miejsce: Oldboy S∏u˝ewo
4 miejsce: Zakon Octowego Podgrzybka

Po˝egnanie
z Orlikiem
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Jesienny turniej w petank´

Zdrój na pó∏metku

Do udzia∏u w kolejnych zawodach
organizowanych 11 listopada zg∏osi∏y
si´ 24 dublety. Przyjechali zawodnicy
z Wielkopolski, Mazowsza, Pomorza
oraz z województwa ¸ódzkiego i Kuja-
wsko-Pomorskiego.

Do zawodów zg∏osi∏y si´ dwie ekipy
z Rogoêna(wielkopolska). Nie zabrak∏o
kilku „Êwie˝aków”, którzy mieli okazj´
poznawaç tajniki gry w petanque.

Z kompletem siedmiu zwyci´stw za-
wody wygra∏a para Jadwiga Grygo i
Stefan Bartkowiak(powtórzyli sukces
z sierpniowych zawodów).

Na drugim miejscu z pi´cioma zwy-
ci´stwami uplasowali si´ Agnieszka
Wolak i Marek Kurzynka, a na trzecim
miejscu ma∏˝eƒstwo Agnieszka Kupiec
oraz Micha∏ Kupiec równie˝ pi´ç
zwyci´stw.

Tu˝ za podium z pi´cioma zwyci´-
stwami kolejne ma∏˝eƒstwo Iwona

Kiepsch i Maciej Kiepsch.
Najlepsze ekipy otrzyma∏y okolicznoÊ-

ciowe trofea, nagrody oraz upominki
rzeczowe ufundowane przez organi-
zatorów.

Zawody odby∏y si´ dzi´ki pomocy
Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Ciecho-
cinek, Biura Kultury, Sportu i Promocji
Miasta Urz´du Miejskiego, OSiR w Cie-
chocinku i serwisu informacyjnego
petanque.

Stefan Bartkowiak/petanque.net.pl

Podopieczni S∏awomira Lubowicza
tracà a˝ 14 punktów do lidera, od stre-
fy spadkowej dzieli ich 9 oczek. Wszy-
stko przez nierównà gr´. Choç Zdrój
potrafi∏ zremisowaç z liderujàcà W∏o-
c∏avi´ czy pokonaç 3-1 drugà w tabeli
Uni´ Gniewkowo, zdarza∏y mu si´
ewidentne wpadki: pora˝k´ z ostatn-
im, zbierajàcym ci´gi Piastem i remisy
z zespo∏ami z dolnej cz´Êci tabeli.



Zdaniem psychologa

Obietnice dawane
dzieciom

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.

Niestety sk∏adanie obietnic bez pokry-
cia zdarza si´ nam, rodzicom, doÊç cz´sto,
i to z ró˝nych powodów.

Czasem chcemy coÊ szybko uzyskaç
od dziecka i sk∏adamy obietnice, których
nie zrealizujemy. To rodzicielskie oszustwo,
a czasem jeszcze na domiar z∏ego Êmiejemy
si´ z dziecka, które da∏o si´ oszukaç - upo-
karzajàc je i poni˝ajàc. Sytuacje takie budzà
w dziecku nie tylko ogromne rozczarowa-
nie, lecz tak˝e poczucie, ˝e jest ono nie-
wa˝ne, traktowane jak przedmiot, z któ-
rym nie trzeba si´ liczyç. Przy okazji dziecko
uczy si´ nieufnoÊci wobec tego, co mówià
starsi, no i stosowania tej samej strategii z
rówieÊnikami i oczywiÊcie z rodzicami.

¸agodniejsza forma ∏amania umowy to
ta powiedziana zbyt pochopnie, bez g∏´b-
szego przemyÊlenia. Mówimy np. b´dziesz
mia∏ dobre stopnie, to dostaniesz rower.
Póêniej o tym zapominamy, a kiedy nie
mo˝emy si´ z obietnicy wywiàzaç, prze-
rzucamy win´ na dziecko, mówiàc, ˝e to
ono nie spe∏ni∏o warunków, bo ma np.
trójk´. Taki pojedynek z rodzicem dziecko
na ogó∏ przegrywa. Czuje si´ troch´ winne,
troch´ oszukane. W dziecku rodzi si´ nie-
ufnoÊç do wszystkiego, co pada z ust au-
torytetów. Jest roz˝alone, nadmiernie czuj-
ne i traci motywacj´.

Jeszcze inny rodzaj obietnic to te for-
mu∏owane powa˝nie, w najlepszej wierze,
z odleg∏ym terminem realizacji. Na przy-
k∏ad: dostaniesz na urodziny wymarzon-
ego króliczka czy psa, na pewno przylec´
na twoje urodziny, na wyst´p. Niedotrzy-
manie takiej obietnicy to bardzo du˝y b∏àd.
Im d∏u˝ej dziecko musi czekaç na fina∏
oraz im wi´ksze znaczenie ma to, na co
czeka, tym wi´kszego doznaje rozczaro-
wania i zawodu. Zdarza si´ te˝ tak, ˝e sk∏a-
damy dziecku wiele obietnic, chcàc w ten
sposób sk∏oniç dziecko do rozwiàzania
problemu. Przyk∏adem mogà byç proble-
my w nauce, gdzie obietnice nie pomaga-
jà, bo dziecko nie jest w stanie samo go
rozwiàzaç. To, czego potrzebuje, to nie
stos nagród, ale rodzice, którzy pochylà
si´ nad problemem.

Wszystkie powy˝sze sytuacje prowadzà
do kryzysu zaufania mi´dzy dzieckiem a
rodzicami. Brak zaufania dziecko przenosi
na innych doros∏ych. Najcz´stszà strategià
dziecka, aby ciàgle nie czuç si´ upokorzo-
nym i lekcewa˝onym, jest oszukiwanie.
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Dzieci bardzo szybko uczà si´, naÊladujàc
doros∏ych. Gdy zobowiàzuje si´ do czegoÊ
w zamian za obietnic´ doros∏ego, wcale
nie próbuje si´ z tego wywiàzaç, bo z góry
zak∏ada, ˝e rodzic i tak nie dotrzyma s∏owa.
Tyle razy ju˝ to przerabia∏o, ˝e jest tego
pewne. A my, rodzice, zastanawiamy si´,
co takiego si´ z nim dzieje, dlaczego oszu-
kuje.

Kryzys zaufania zawsze ma negatywne
i d∏ugofalowe konsekwencje wychowaw-
cze. JeÊli wi´c jako rodzice nie potrafimy
dotrzymywaç obietnic, lepiej ju˝ niczego
dziecku nie obiecujmy, a za to od czasu
do czasu zróbmy mu niespodziank´. Za-
nim z∏o˝ymy dziecku obietnic´, dobrze jà
przemyÊlmy. Nie ma lepszego sposobu na
nauczenie dziecka odpowiedzialnoÊci za
dane s∏owo. JeÊli wa˝ne przeszkody nie
pozwolà zrealizowaç danej obietnicy, znaj-
dêmy jakàs rekompensat´ - nie oszukujmy
dziecka, nie zrzucajmy na nie winy. Rodzice
zawsze znajdà jakiÊ haczyk - a to cios dla
dziecka.

Ka˝de dziecko bezgranicznie wierzy
swoim rodzicom. Mamy u dzieci ogromny
kredyt zaufania. DoÊwiadczenia zawodu z
naszej strony sà dla nich strasznym wstrzà-
sem. Trzeba uwa˝aç na to, co si´ mówi i
widzieç dziecko jako wra˝liwe i bezgranicz-
nie ufne. UfnoÊci dziecka nie wolno nam
niszczyç. Kto od najm∏odszych lat jà znisz-
czy potem zbierze w∏asne plony. Uczci-
woÊci wobec dziecka nie da si´ przeceniç.
Pami´tajmy - dotrzymywanie obietnic to
bardzo wa˝na sprawa.

   Monika Kofel-Dudziak



Po blisko dwudziestoletniej przerwie w Szkole Podstawowej nr 3 znów zabrzmia∏y s∏owa przysi´gi pierwszo-
klasistów. Dzieƒ 16 paêdziernika na d∏ugo zapisze si´ w pami´ci uczniów klas pierwszych, ich rodziców, dyrekcji
i nauczycieli szko∏y.
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Pierwszoklasistów w szkolne ˝ycie
wprowadzali najstarsi uczniowie szko-
∏y, czyli gimnazjaliÊci z klasy trzeciej,
którzy udzielali dzieciom cennych rad
i wskazówek, deklarowali pomoc. Po-
twierdzili te˝, i˝ pierwszaki w pe∏ni za-
s∏ugujà na miano ucznia, gdy˝ sprosta-
li postawionym zadaniom: z przej´ciem
recytowali wiersze, Êpiewali piosenki
zwiàzane tematycznie z obowiàzkami
ucznia.

Wyst´p przed licznà publicznoÊcià
wymaga∏ od m∏odych artystów du˝ej

odwagi. Wykazali si´ nià równie˝ pod-
czas Êlubowania. Nasi bohaterowie
ubrani w galowe stroje, przed sztanda-
rem szko∏y Êlubowali godnie i kulturalnie
zachowywaç si´ w szkole, szanowaç
rodziców, nauczycieli, pilnie uczyç si´,
wzorowo wype∏niaç wszystkie polecenia
nauczycieli, wychowawców, przynosiç
zaszczyt szkole.

Potem nastàpi∏ d∏ugo oczekiwany
moment. Maciej Wzi´ch, dyrektor
szko∏y, dokona∏ symbolicznego aktu
pasowania na ucznia, dotykajàc kolo-

Pierwsze po dwudziestu latach
Êlubowanie pierwszaków w „Trójce”

rowym o∏ówkiem ramienia dziecka i
wypowiadajàc zdanie: pasuj´ ci´ na
ucznia. Bardzo mi∏à chwilà dla dzieci
by∏o wr´czenie pamiàtkowych dyplo-
mów przez wychowawczynie: Mart´
Turkiewicz i Paulin´ Czy˝niewskà. Tym
samym pierwszoklasiÊci zostali w∏àczeni
do spo∏ecznoÊci szkolnej.

UroczystoÊç zaszczycili swà obec-
noÊcià znakomici goÊcie: Leszek Dzier-
˝ewicz, burmistrz Ciechocinka, Marcin
Zajàczkowski, przewodniczàcy Rady
Miejskiej Ciechocinka, Marcin Strych,
przewodniczàcy Komisji OÊwiaty, Kul-
tury, Sportu i Promocji Miasta, Ma∏go-
rzata Kobusiƒska, dyrektor Przedszkola
Samorzàdowego nr 1 „Bajka” i Pawe∏
Rosiƒski, przewodniczàcy Rady Rodzi-
ców SP nr 3.

GoÊcie z∏o˝yli nowo pasowanym ucz-
niom gratulacje i ˝yczenia, a dyrektor
przedszkola „Bajka” przygotowa∏a upo-
minek. Nie zabrak∏o te˝ ˝yczeƒ od star-
szych kole˝anek i kolegów. Zwieƒcze-
-niem donios∏ej chwili by∏a pamiàtkowa
fotografia przed tablicà Polskich Olim-
pijczyków, patrona szko∏y.

Wszystkim uczniom klasy pierwszej
gratulujemy i ˝yczymy najlepszych ocen
i wzorowego zachowania na pierwszym
szkolnym Êwiadectwie.

UroczystoÊç przygotowa∏y: Paulina
Czy˝niewska, Marta Turkiewicz, Ewa
Rogoziƒska i Joanna ˚elazkiewicz.

          Ewa Rogoziƒska



Bajkowy dzieƒ
W Szkole Podstawowej nr 3 6 listopada odby∏ si´ Mi´dzynarodowy Dzieƒ Postaci z Bajek, który zorganizowa∏
Samorzàd Uczniowski oraz nauczyciele.

Âniadanie ma t´ moc
W Szkole Podstawowej nr 3 mia∏o miejsce prawdziwe Êniadaniowe Êwi´to - odby∏y si´ zaj´cia dla uczniów
klasy I B pod has∏em „Âniadanie daje moc”.

Szko∏a w tym dniu zamieni∏a si´ baÊ-
niowà krain´. Uczniowie oraz wycho-
wawcy przebrali si´ za ulubione posta-
cie z bajek, wszyscy wykazali si´ du˝à
inwencjà i pomys∏owoÊcià w przygo-
towaniu strojów. Na szkolnych koryta-
rzach mo˝na by∏o spotkaç: ksi´˝nicz-
ki, wró˝ki, Minionka, Zorro, Batmana,
Spidermena, Myszki Mini.

W klasach IA i IB wychowawczynie
przeprowadzi∏y „Bajkowy Turniej”.
Pierwszaki rozpoznawa∏y utwory mu-
zyczne z filmów rysunkowych. Musia∏y
równie˝ odnaleêç na ilustracji ukrytà
bajkowà postaç. Na koniec dzieci ko-
lorowa∏y bohaterów kreskówek. To by∏
wyjàtkowo niezwyk∏y dzieƒ w naszej
szkole.

 Paulina Czy˝niewska
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Ogólnopolski program edukacyjny
ju˝ od siedmiu lat promuje zdrowe
od˝ywianie wÊród dzieci w wieku
szkolnym, jak równie˝ przypomina
rodzicom i wychowawcom o tym, ˝e
poranny posi∏ek to ten najwa˝niejszy
w ciàgu dnia, zw∏aszcza w diecie
dziecka, daje bowiem si∏´, energi´ na
ca∏y poranek i po∏udnie, czyli na t´
cz´Êç doby, kiedy aktywnoÊç ucznia
jest najwi´ksza. Odpowiednio zbilan-

sowane pod kàtem od˝ywczym Ênia-
danie to wi´cej ch´ci do dzia∏ania,
lepsza pami´ç i przed∏u˝ona koncen-
tracja, a wi´c cechy niezb´dne do przy-
swajania wiedzy.

Dzieƒ „Âniadanie daje moc” obcho-
dzony jest rokrocznie 8 listopada. Tego
w∏aÊnie dnia szko∏y organizujà w kla-
sach uroczyste Êniadania, podczas któ-
rych prezentowane sà zdrowe, krze-
piàce produkty, dzieci przynoszà przy-
gotowane w domu posi∏ki, lub te˝, w
ramach wspólnej zabawy, przygoto-
wujà je same. Odbywajà si´ tak˝e za-
j´cia praktyczne obrazujàce 12 zasad
zdrowego od˝ywiania, dzi´ki którym
dzieci majà okazj´ poznaç, jak posz-
czególne sk∏adniki pokarmów wp∏ywajà
na funkcjonowanie ich organizmu.

Data obchodów Êniadaniowego
Êwi´ta nie zosta∏a wybrana przypad-
kowo, 8 listopada to tak˝e Europejski
Dzieƒ Zdrowego Jedzenia i Gotowania.

   Paulina Czy˝niewska

12 zasad zdrowego od˝ywiania
dla uczniów

wed∏ug Instytutu Matki i Dziecka

1. Do szko∏y wychodê po Êniadaniu
i ze Êniadaniem.

2. Mleko, jogurty i sery to podpora
mocnych koÊci.

3. Zawsze myj r´ce przed posi∏kiem.
4. Pi´ç posi∏ków w ciàgu dnia jest

na piàtk´.
5. Jedz o sta∏ych porach i nie spiesz

si´.
6. Mi´so, jajka czy ryby - mo˝esz

wybieraç.
7. Pami´taj o kaszach, jedz chleb,]nie

bu∏eczki.
8. Dzieƒ bez Êwie˝ych warzyw]i

owoców to dzieƒ stracony.
9. Posi∏ek obiadowy, to zapas si∏y]na

aktywne popo∏udnie.
10. Kolacj´ zjadaj wieczorem,]nie tu˝

przed snem.
11. Dobrà wodà gaÊ pragnienie.

12. Ruch bez ograniczeƒ, s∏odycze]z
umiarem.
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Pasowanie
na Przedszkolaka

Wis∏a zagoÊci∏a
wÊród

pierwszaków
W jubileuszowym Roku Rzeki Wis∏y

uczniowie klasy I A Szko∏y Podstawowej
nr 3 poznali najwa˝niejsze informacje
na temat „królowej polskich rzek”.

Podczas zaj´ç dzieci wskazywa∏y na
mapie bieg rzeki od êród∏a po ujÊcie.
Zaznacza∏y najwa˝niejsze miasta po∏o˝one
wzd∏u˝ Wis∏y, m.in. Ciechocinek, który w
tym roku by∏ jednym z gospodarzy
Festiwalu Wis∏y. Wykona∏y tak˝e prace
plastyczne w tym temacie. Dzisiejsza lekcja
to poczàtek przygody z geografià Polski.
Marta Turkiewicz

Rok
KoÊciuszki

W Szkole Podstawowej nr 3 odby∏s
i´ konkurs historyczny „Rok 2017 ro-
kiem Tadeusza KoÊciuszki”.

Konkurs ten zamyka∏ cykl imprez, w na-
szej placówce poÊwi´cony patronom roku
2017. W teÊcie sprawdzajàcym wiedz´ o
˝yciu Tadeusza KoÊciuszki wzi´li udzia∏
uczniowie z klas gimnazjalnych i klas szko∏y
podstawowej. Laureatami konkursu zostali:

1. miejsce ex aequo: Wojciech Gawine-
cki, Miko∏aj Gracz, J´drzej Szaj.

2. miejsce: Szymon Drzewucki.
Organizatorami konkursu by∏y Iwona

Ogrodowska i Aleksandra Gawinecka.

8 listopada w Przedszkolu Samorzà-
dowym nr 1 „Bajka”mia∏o miejsce pa-
sowanie maluszków na przedszkolaka.
To by∏ bardzo udany debiut, Krasnale
pokaza∏y, ˝e potrafià zataƒczyç, recyto-
waç wierszyki, Êpiewaç piosenki, jedno-
czeÊnie interpretujàc ich treÊç ruchem.
Dzieci prze∏ama∏y nieÊmia∏oÊç i l´k, któ-
ry towarzyszy  wyst´pom i zaprezento-
wa∏y si´ wspaniale! Rodzice byli zach-
wyceni ma∏ymi artystami.

Po wyst´pach dyrektor Ma∏gorzata
Kobusiƒska czarodziejskim o∏ówkiem

dokona∏a pasowania wypowiadajàc
formu∏´ „Pasuj´ Ci´ na przedszko-laka”.
Nast´pnie dzieci otrzyma∏y dyplomy i
pamiàtkowe ksià˝eczki.  Po tak
emocjonujàcych chwilach wszyscy udali
si´ na s∏odki pocz´stunek przygotowany
przez rodziców.

Nowo pasowanym przedszkolakom
˝yczymy, aby czas sp´dzony w naszej
placówce przyniós∏ im wiele radoÊci i
niezapomnianych chwil w gronie ko-
legów.

Beata Piekarska



fot. Agnieszka Drzewucka
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