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Stra˝acy
od Puczatka

Muzyczne
przygody Ajek

Daniel Piotrowski bokserskim
mistrzem Polski juniorów

Krzysztof „pARTyzant” Toczko
o nowej p∏ycie



Piotr Ca∏becki, Marsza∏ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaprasza
do sk∏adania wniosków o przyznanie Nagrody Marsza∏ka. To najbardziej
presti˝owe wyró˝nienia na poziomie wojewódzkim, przyznawane za
najwartoÊciowsze dokonania w istotnych obszarach dzia∏alnoÊci publicznej
i spo∏ecznej, profesjonalnej i biznesowej.

Podkomisarz Izabela Ochmaƒska zosta∏a nowym Komendantem
Komisariatu Policji w Ciechocinku.
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W ciechociƒskim komisariacie 1 mar-
ca odby∏a si´ uroczysta ceremonia zwià-
zana z wprowadzeniem Komendanta
Komisariatu Policji w Ciechocinku pod-
kom. Izabeli Ochmaƒskiej z udzia∏em
m∏. insp. Andrzeja K∏osa, Komendanta
Powiatowego Policji i przedstawicieli
w∏adz samorzàdowych.

Podkom. Izabela Ochmaƒska jest
absolwentkà Wy˝szej Szko∏y Policji w
Szczytnie. W szeregi Policji wstàpi∏a 13
lat temu. Przed obj´ciem stanowiska
komendanta pracowa∏a na stanowisku
specjalisty Zespo∏u Dochodzeniowo-
Âledczego Wydzia∏u do Walki z Przes-
t´pczoÊcià przeciwko ˚yciu i Zdrowiu

Komendy Miejskiej Policji we W∏oc∏aw-
ku.

    red.

- Nasze doroczne wyró˝nienia przy-
znajemy najlepszym z najlepszych. Oso-
bom, które swojà aktywnoÊcià, zaan-
ga˝owaniem i codziennà pracà s∏u˝à
rozwojowi naszego regionu w ró˝nych
obszarach. Promujemy w ten sposób
twórcze, cz´sto nowatorskie, przedsi´-
wzi´cia warte naÊladowania w wymia-
rze regionalnym, krajowym i mi´dzy-
narodowym - podkreÊla marsza∏ek Piotr
Ca∏becki.

Do Nagrody Marsza∏ka mogà byç
zg∏aszane osoby lub zespo∏y osób, je-
dnostki, autorzy wybitnych osiàgni´ç
w nast´pujàcych dziedzinach: gospo-
darka, fundusze unijne, rolnictwo i roz-
wój obszarów wiejskich, innowacyjne
metody stosowane w zakresie rozwoju
i promocji miast i obszarów wiejskich,

nauka, badania naukowe i post´p tech-
niczny, edukacja, kultura, ochrona zdro-
wia, sport, ochrona Êrodowiska natu-
ralnego, dzia∏alnoÊç spo∏eczna i zaan-
ga˝owanie na rzecz drugiego
cz∏owieka, budowa spo∏eczeƒstwa
o b y w a t e l s k i e g o ,  p r o m o c j a
województwa.

Wnioskodawcami mogà byç osoby
prawne, fizyczne, organizacje i insty-
tucje gospodarcze i samorzàdy lokalne.
Na zg∏oszenia Urzàd Marsza∏kowski
czeka do 6 kwietnia. Gala jak zwykle
w czerwcu, podczas obchodów Âwi´ta
Województwa.

Zasady sk∏adania wniosków oraz
formularze znajdziesz na stronie
www.kujawsko-pomorskie.pl.

Marsza∏ek czeka na
nominacje do nagrody

Nowa komendant
Policji w Ciechocinku

Biuro Kultury, Sportu i Promocji
Miasta przygotowa∏o por´czne foldery
zawierajàce najwa˝niejsze informacje
o letnich festiwalach, koncertach, im-
prezach sportowych i wydarzeniach
kulturalnych w uzdrowisku.

Na niemal 30 kartach znajduje si´ har-
monogram najwa˝niejszych wakacyjnych
festiwali i koncertów z przydatnymi infor-
macjami na ich temat, lista najwi´kszych
atrakcji turystycznych oraz dane kontakto-
we do miejskich instytucji.

Folder „Ciechocinek. W rytmie kultury”
mo˝na bezp∏atnie otrzymaç w punkcie In-
formacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej
2b.

     red.

Atrakcje do kieszeni

TELEFON DLA SENIORA
722 090 098

Pn-Pt godz. 10-22

OG¸OSZENIA
Burmistrz Ciechocinka dzia∏ajàc w opar-

ciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊ-
ciami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
informuje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ w siedzi-
bie Urz´du Miejskiego w Ciechocinku przy
ul. Kopernika 19 oraz na stronie interne-
towej www.bip.ciechocinek.pl zamiesz-
czono wykazy nieruchomoÊci stanowiàcych
w∏asnoÊç Gminy Ciechocinek przeznaczo-
nych do zbycia.

Punkt Terapeutyczny dla Dzieci i M∏odzie˝y
Za˝ywajàcych Ârodki Psychoaktywne

czynny w piàtki w godzinach 16:00-18:00
w Klubie Senior + „Niezapominajka”

przy ul. Mickiewicza 10



Ciechociƒska Miejska Rada Seniorów
opracowa∏a vademecum dla starszych
mieszkaƒców uzdrowiska, niewielkà
ksià˝eczk´ zawierajàcà dane teleadre-
sowe urz´dów, instytucji kulturalnych,
organizacji i punktów us∏ugowych, a
tak˝e najwa˝niejsze i przydatne infor-
macje dla seniorów.

- Chcia∏bym, aby „Vademecum dla
seniora” otrzyma∏ ka˝dy senior w Cie-
chocinku, aby by∏o dost´pne tam, gdzie
gromadzà si´ seniorzy, czyli mi´dzy
innymi w Miejskim OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej, w „Niezapominajce”, w
przychodniach lekarskich - t∏umaczy
Wies∏aw Strzy˝ewski.

- Jest to sprawa bez precedensu. Se-
niorzy sami zebrali niezb´dny materia∏,
zweryfikowali i zaktualizowali wszyst-
kie dane, takie jak numery telefonów
i adresy. Sami równie˝ opracowali tekst
i wydrukowali pierwsze, próbne egzem-
plarze - mówi Strzy˝ewski. - W niektó-
rych innych miastach równie˝ sà infor-
matory przeznaczone dla seniorów, ale
zawsze tworzone przez specjalistów i
w∏adze samorzàdowe. Nam uda∏o si´

wykonaç t´ prac´ wy∏àcznie nak∏adem
w∏asnych si∏. Serdecznie dzi´kuj´ moim
kole˝ankom i kolegom z Miejskiej Rady
Seniorów w Ciechocinku za ten nie-
zwyk∏y i u˝yteczny wysi∏ek - dodaje.

     red.

Od poczàtku roku w Urz´dzie Miejs-
kim mo˝na korzystaç z bezp∏atnych
porad prawnych.

Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na
podstawie Ustawy o nieodp∏atnej pomocy
prawnej. Z porady prawnika mo˝e skorzy-
staç m.in. m∏odzie˝ do 26. roku ˝ycia, se-
niorzy po ukoƒczeniu 65 lat, kombatanci
i weterani, osoby posiadajàce wa˝nà Kart´
Du˝ej Rodziny, osoby korzystajàce z po-
mocy spo∏ecznej i kobiety w cià˝y. W cie-
chociƒskim punkcie s∏yszymy jednak, ˝e
mimo tych ograniczeƒ nikt nie zostanie
odes∏any z kwitkiem.

Z czym mo˝na si´ zwróciç do prawnika
w ramach bezp∏atnej porady? - Praktycznie
ze wszystkim, poza podatkami i bie˝àcym
prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
- mówi Andrzej Grabowski, radca prawny,
który pe∏ni dy˝ury w ramach nieodp∏atnej
pomocy prawnej w Ciechocinku. - Sprawy
karne, ubezpieczenia spo∏eczne, spory
cywilno-prawne, spory rodzinne - wylicza.
Jak podkreÊla, nie mo˝e reprezentowaç
zainteresowanych w sàdzie, tylko udzielaç
porad w konkretnych sprawach. Jak dodaje,
na spotkanie warto przyjÊç przygotowanym,
najlepiej majàc ze sobà potrzebne doku-
menty w dotyczàcej nas sprawie.

Mecenas Grabowski podkreÊla, ˝e pod-
czas wizyty nie trzeba zostawiaç swoich
danych osobowych, zachowywana jest
pe∏na dyskrecja i anonimowoÊç.

Z jakimi sprawami najcz´Êciej przycho-
dzà interesanci? - Dominujà tematy rodzin-
ne: alimenty, sprawy rozwodowe, ubezpie-
czenia. Cz´ste sà spory sàsiedzkie i kwestie
zwiàzane z rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci go-
spodarczej - mówi Andrzej Grabowski. -
Niestety te porady nie sà popularne. Cz´sto
ludzie o nich nie wiedzà, czasem mo˝e
obawiajà si´, ˝e wià˝à si´ one z jakimiÊ
op∏atami. A porady sà zupe∏nie nieodp∏at-
ne - podkreÊla.

W myÊl Ustawy o nieodp∏atnej pomocy
prawnej dy˝ury prawnika finansuje samo-
rzàd powiatu aleksandrowskiego. Porady
udzielane b´dà w ka˝dà pierwszà Êrod´,
drugi wtorek, trzeci czwartek i czwarty
piàtek miesiàca.

Bezp∏atne porady prawne w lutym

Prawnik przyjmuje w Êrod´ 7 lutego,
wtorek 13 lutego, czwartek 15 lutego

i piàtek 23 lutego,
zawsze w godz. 10-14 w pokoju nr 7

w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku przy
ul. Kopernika 19

(budynek II; tel. 54 416 18 00, wew. 120).

Bezp∏atne
porady prawne

Pierwsze 100 egzemplarzy ciechociƒskiego „Vademecum dla seniora”
trafi∏o do mieszkaƒców Ciechocinka. - Cieszy∏y si´ ogromnym zaintere-
sowaniem i rozesz∏y si´ jak przys∏owiowe ciep∏e bu∏eczki. B´dà dodru-
kowywane kolejne egzemplarze a˝ do nasycenia rynku - mówi Wies∏aw
Strzy˝ewski, przewodniczàcy Miejskiej Rady Seniorów.

W Ciechocinku uruchomiona zosta∏a czwarta w Polsce stacja Supercharger
Tesla. Cztery stanowiska ∏adowania znajdujà si´ przy stacji benzynowej
na ulicy Kopernika.

fo
t.

 p
ix

ab
ay

.c
om

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI11

Z ˚YCIA MIASTA

Vademecum ju˝ u seniorów

W uzdrowisku stan´∏y ∏adowarki Tesli

Supercharger to system stacji szybkie-
go ∏adowania dedykowanych samo-
chodom elektrycznym marki Tesla. Sta-
cje rozbudowywane sà od 2012 roku,
w koƒcu 2017 roku by∏o ich na ca∏ym
Êwiecie nieco ponad tysiàc. W Polsce
jak dotàd dzia∏ajà cztery, prócz
Ciechocinka w Katowicach, Poznaniu
i pod Wroc∏awiem.

Superchargery umo˝liwiajà ∏adowa-
nie wielokrotnie szybsze ni˝ w przypad-
ku korzystania ze standardowych stacji
∏adowania czy ∏adowania z domowego
gniazdka.

     red.

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyj-
mujà wyborców i interesantów w ka˝dy
poniedzia∏ek w godz. 13.30-15.30 w sie-
dzibie Urz´du Miejskiego (pokój nr 12).

Przewodniczàcy Rady Miejskiej Ciecho-
cinka przyjmuje wyborców i interesantów
w ka˝dy wtorek w godz. 14-16 w siedzibie
Urz´du Miejskiego (pokój nr 12).

Dy˝ury radnych

Dy˝ury w 2018 roku:
Grzegorz Adamczyk:

18 czerwca, 24 wrzeÊnia.
Krzysztof Czajka:

5 marca, 25 czerwca, 1 paêdziernika.
Jerzy Draheim:

12 marca, 2 lipca, 8 paêdziernika.
Klara Drobniewska:

19 marca, 9 lipca, 15 paêdziernika.
Tomasz Dziarski:

26 marca, 16 lipca, 22 paêdziernika.
Pawe∏ KanaÊ:

9 kwietnia, 23 lipca, 29 paêdziernika.
Izabela Kowacka:

16 kwietnia, 30 lipca.
Marek Kuszyƒski:

23 kwietnia, 6 sierpnia.
Anna Michalska:

7 maja, 13 sierpnia.
Aldona Nocna:

14 maja, 20 sierpnia.
Bartosz Ró˝aƒski:

21 maja, 27 sierpnia.
W∏odzimierz S∏odowicz:

28 maja, 3 wrzeÊnia.
Jerzy Sobierajski:

4 czerwca, 10 wrzeÊnia.
Marcin Strych:

11 czerwca, 17 wrzeÊnia.

Prawnik przyjmuje w Êrod´ 4 kwietnia,
wtorek 10 kwietnia, czwartek 19 kwietnia
i piàtek 27 kwietnia, zawsze w godz. 10-
14 w pokoju nr 7 w Urz´dzie Miejskim w
Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 (bu-
dynek II; tel. 54 416 18 00, wew. 120).
Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na
podstawie Ustawy o nieodp∏atnej pomocy
prawnej. Z porady prawnika mo˝e skorzy-
staç m.in. m∏odzie˝ do 26. roku ˝ycia, se-
niorzy po ukoƒczeniu 65 lat, kombatanci
i weterani, osoby posiadajàce wa˝nà Kart´
Du˝ej Rodziny, osoby korzystajàce z po-
mocy spo∏ecznej i kobiety w cià˝y.

Porady udzielane sà w ka˝dà pierwszà
Êrod´, drugi wtorek, trzeci czwartek i czwar-
ty piàtek miesiàca.

Bezp∏atne porady
prawne



Perfekcyjna pani domu

Jej nazwisko znane jest nawet tym,
którzy nie interesujà si´ historià czy
herstorià. W wielu domach na pó∏ce
mo˝na spotkaç „365 obiadów za pi´ç
z∏otych” - publikacj´, która od ponad
stu lat jest bestsellerem. To ksià˝ka ku-
charska, przyjació∏ka ka˝dej gospodyni
domowej.

Napisa∏a jà Lucyna åwierczakiewi-
czowa, autorka poradników, ksià˝ek
kucharskich i artyku∏ów z zakresu go-
spodarstwa domowego i sztuki kulinar-
nej, kobieta, która by∏a równie˝ propa-
gatorkà zdrowego trybu ˝ycia. Upow-
szechnia∏a zasady higieny. W wydawa-
nych przez siebie poradnikach wiele
miejsca poÊwi´ca∏a sprawom zdrowego
od˝ywiania, ubioru i kosmetyków. Za-
leca∏a gruntowne wietrzenie mieszkaƒ,
cz´stà zmian´ poÊcieli, doradza∏a, jak
czyÊciç meble, praç ubrania, usuwaç
plamy. Pisa∏a o wszystkim, co by∏o jej
zdaniem niezb´dne dla zachowania
zdrowia. Zachowa∏a si´ anegdota, jak
potrafi∏a wytknàç nieporzàdek. Otó˝
gdy podczas wizyty u kogoÊ, nie za-
stawszy gospodyni, zauwa˝y∏a kurz na
meblach, pisa∏a na powierzchni palcem
swoje imi´ i nazwisko, zabraniajàc s∏u-
˝àcej to wycieraç. Nast´pnie pyta∏a
w∏aÊcicielk´, czy widzia∏a pozostawio-
ny przez nià „bilet wizytowy”.

Kuracje w Ciechocinku

Zgodnie z duchem epoki wyje˝d˝a∏a
latem z dusznej Warszawy do wód:
Szczawnicy czy Ciechocinka. Nic te˝
dziwnego, ˝e w sezonie letnim mo˝na
jà by∏o spotkaç na spacerach pod t´˝-
niami. Propagowa∏a ruch, a có˝ jest
przyjemniejszego jak przechadzka pod
t´˝niami, b´dàcymi nie tylko urzàdze-
niem zag´szczajàcym solank´, lecz tak-
˝e pot´˝nym inhalatorium?

Autorka poczytnych ksià˝ek nie tylko
za˝ywa∏a kàpieli. Pisa∏a do prasy warsza-
wskiej artyku∏y o ˝yciu towarzyskim w
uzdrowisku. W Ciechocinku pracowa∏a
tak˝e nad swojà nowà publikacjà, którà
by∏ „Podarunek Êlubny. Kurs gospodars-
twa miejskiego i wiejskiego dla kobiet”.
Jak pisa∏a w przedmowie pisanej w
lipcu 1876 r. ksià˝ki, w ˝yciu kobiety
bardzo wa˝na jest umiej´tnoÊç rzàdze-
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ROK PRAW KOBIET

Sejm ustanowi∏ rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Jest to okazja, by przypomnieç zas∏u˝one dla Ciechocinka panie.
Te, które stàd pochodzi∏y, te, które zwiàza∏y swoje ˝ycie zawodowe z uzdrowiskiem, pozostawiajàc po sobie
trwa∏y Êlad, czy te, które o nim pisa∏y.

nia domem i gospodarstwem. Powta-
rza∏a ˝onom, ˝e „smacznie przyrzàdzo-
ny obiad jest podstawà szcz´Êcia domo-
wego i dobrego humoru m´˝a”.

Nowoczesna kucharka

åwierczakiewiczowa ch´tnie dzieli∏a
si´ swoim doÊwiadczeniem. S∏aw´ zdo-
by∏a przecie˝ dzi´ki ksià˝kom: „365
obiadów za pi´ç z∏otych” i „Jedyne
praktyczne przepisy wszelkich zapasów
spi˝arnianych oraz pieczenia ciast”,
które sà wydawane do dzisiaj. Publika-
cje by∏y te˝ bardzo dochodowe. Jak si´
sama chwali∏a, w 1883 roku otrzyma∏a
imponujàce honorarium w wysokoÊci
84 tysi´cy rubli!

Wywróci∏a do góry nogami polskà
kuchni´. Przede wszystkim nobilitowa∏a
osob´, która zajmowa∏a si´ przygoto-
wywaniem posi∏ków. Twierdzi∏a, ˝e:
„Kucharka to artystka, scjentystka i pra-
gmatyk jednoczeÊnie, zatem osoba o
szerokich horyzontach: widzi ona Êwiat
nie z perspektywy kuchni, lecz kuchni´
z perspektywy Êwiata'”. Ceni∏a wszel-
kie nowinki i wynalazki u∏atwiajàce
prowadzenie domu. Propagowa∏a
kuchnie i ˝elazka gazowe, maszyny
pioràce. Wprowadza∏a do przepisów
nowe sk∏adniki, jak na przyk∏ad zielone
selery. A przede wszystkim propono-
wa∏a gotowe zestawy obiadowe, opra-
cowane przez nià przepisy, które by∏y
przemyÊlane tak˝e pod wzgl´dem eko-
nomicznym - mia∏y byç niedrogie, a

by∏y skierowane do klasy Êredniej.

Wynalazczyni

Ma∏o kto wie, ˝e åwierczakiewiczo-
wa mia∏a wp∏yw na powstanie ciecho-
ciƒskiego termometru, który s∏u˝y∏ nie
tylko do mierzenia ciep∏oty przyrzàdza-
nej kàpieli, lecz tak˝e do mieszania so-
lanki w wannie. Amatorów kàpieli lecz-
niczych nie brakowa∏o, a wanien
zawsze by∏o za ma∏o. Zabieg nie móg∏
trwaç zbyt d∏ugo, a jego przygotowanie
trwa∏o troch´ czasu. Lucyna by∏a bardzo
pop´dliwà i energicznà kobietà, doma-
ga∏a si´, aby s∏u˝ba szybko miesza∏a
wod´ z solankà. WymyÊli∏a wi´c orygi-
nalny termometr. Wystarczy∏o najpierw
obsadziç termometr na drà˝ku, a po-
tem dorobiç boki. Powsta∏ przedmiot
„dwa w jednym” - po∏àczenie mieszad∏a
z ciep∏omierzem, o którym pisze Marian
Raczyƒski w swojej ksià˝ce „Materia∏y
do historii Ciechocinka…”. Stosowany
by∏ przez lata. Ciekawe, czy ktoÊ ze
sta∏ych bywalców Ciechocinka go pa-
mi´ta?

Oryginalna herod-baba

Jej obecnoÊç na ulicach Ciechocinka
budzi∏a sensacj´, nale˝a∏a bowiem do
najbardziej popularnych postaci ów-
czesnej Warszawy. Krà˝y∏y na jej temat
liczne anegdoty, szczególnie o jej tuszy,
niewybrednych ˝artach i niekonwen-
cjonalnym zachowaniu. Eliza Orzesz-
kowa pisa∏a o niej: „Ruchliwa, krzykliwa,
nieustraszona, gotowa zawsze do ce-
lów swych ludzi za gard∏a braç albo
im oczy wydzieraç”. Podziwiano jej
aktywnoÊç. W swoim salonie podejmo-
wa∏a goÊci obiadami, które sama przy-
gotowywa∏a. Nie by∏o koncertu, kwesty
czy odczytu, w którym nie bra∏aby
udzia∏u. Po powstaniu styczniowym
opiekowa∏a si´ wi´êniami i zes∏aƒcami
oraz ich rodzinami. Mia∏a dobre serce,
wspomaga∏a ubogich.

W latach 1865-1894 wspó∏pracowa-
∏a z „Kurierem Warszawskim”. W po-
czytnym „Bluszczu” prowadzi∏a dzia∏
mody i gospodarstwa domowego. Od
1875 roku redagowa∏a kalendarz dla
kobiet („Kalendarz na rok... Kol´da dla
Gospodyƒ”), który Boles∏aw Prus, jej



Shakin' Stevens pod t´˝niami

Shakin' Stevens, legenda rock'n'rolla
i popu lat 80., odwiedzi∏ Ciechocinek.
Przed koncertem w Toruniu walijski
piosenkarz postanowi∏ zobaczyç na

w∏asne oczy ciechociƒskie t´˝nie. Muzyk
otrzyma∏ jubileuszowy album z ràk bur-
mist rza  Leszka Dz ier˝ewicza.

   red.

Pomys∏ narodzi∏ si´ w grudniu ubie-
g∏ego roku. Z ogromnà obawà, czy ten
rodzaj wysublimowanej kultury znajdzie
swoich odbiorców, MCK zapropono-
wa∏o balet „Dziadek do orzechów”.
Okaza∏o si´, ˝e widzowie byli zachwy-
ceni i nie kryjàc wzruszenia gratulowali,
dzi´kowali, ˝e za bilet w cenie 20 z∏o-
tych mogli przenieÊç si´ do Teatru Bal-
szoj w Moskwie.

Choç retransmisja mo˝e wydawaç
si´ tylko namiastkà wizyty na przedsta-
wieniu baletowym, to ma swoje zalety.
- Mo˝emy zobaczyç najwi´kszych Êwia-
towych artystów - mówi Barbara Kaw-
czyƒska, dyrektor MCK. Du˝y ekran i
praca kamery naprawd´ pomagajà w
odbiorze, a podczas przerw mo˝emy
podglàdaç kulisy teatru, co bywa nie-
zwykle ciekawe - dodaje.

Wierna grupa odbiorców w ramach
cyklu baletowego mog∏a równie˝ obej-
rzeç w lutym „Dam´ Kameliowà, a w

marcu „Romeo i Juli´”. Natomiast 12
kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy na
retransmisj´ kwintesencji romantycz-
nego baletu „Giselle”, tym bardziej ˝e
ze wzgl´du na szalenie trudne wykona-
nie „Giselle” jest nieobecna na polskich
scenach.

Nadarza si´ zatem niepowtarzalna
okazja do obcowania z tym arcydzie∏em
sztuki taƒca. Wyst´puje m.in. Siergiej
Po∏unin, zwany „niegrzecznym ch∏op-
cem baletu”, który zas∏ynà∏ brawuro-
wym taƒcem do utworu „Take me to
Church” Hoziera, który obejrza∏o ju˝
ponad 22 milionów widzów na You-
Tube. Patronuje mu s∏ynna Swiet∏ana
¸azarowa, znana z „Jeziora ¸ab´dzie-
go”.

Pokaz „Giselle” zamyka cykl baleto-
wy, ale ju˝ dziÊ zapraszamy na kolejne
prezentacje, tym razem operowe z Me-
tropolitan Opera w Nowym Jorku.

     red.

sympatyk - a mo˝e jej konfitur? - na-
zywa∏ „szacownym dzie∏em” i „delicja-
mi”. Pisarz u∏o˝y∏ równie˝ o s∏ynnej
kucharce anegdotk´: „O czym u nas
nie marzy∏ Mickiewicz / To zdoby∏a pani
åwierczakiewicz”. Warto dodaç, ˝e
åwierczakiewiczowa w swoich tekstach
nie tylko udziela∏a wskazówek dotyczà-
cych gotowania i prowadzenia domu,
propagowa∏a te˝ samodzielnà prac´
zawodowà kobiet.

˚ycie osobiste

Przysz∏a na Êwiat w 1829 roku w ro-
dzinie Bachmanów. By∏a dwukrotnie
zam´˝na. Z ziemianinem Feliksem Sta-
szewskim rozwiod∏a si´ i poÊlubi∏a
urz´dnika Stanis∏awa åwierczakiewicza.
Posz∏a za g∏osem serca. Kocha∏a swoje-
go m´˝a, darzy∏a szacunkiem, byç mo˝e
dlatego, ˝e by∏ jej przeciwieƒstwem -
cz∏owiekiem spokojnym i niesprzeciwia-
jàcym si´ dominujàcej ̋ onie. Owdowia-
∏a podczas jednego z pobytów w Cie-
chocinku, we wrzeÊniu 1881 r. Jej mà˝
spoczywa na cmentarzu parafialnym
w Racià˝ku. Na jego grobie kaza∏a wy-
ryç s∏owa: „By∏eÊ wzorem cz∏owieka”.
Ma∏˝onkowie nie majà wspólnej mo-
gi∏y. Lucyna, która zmar∏a w 1901 roku,
jest pochowana na cmentarzu ewange-
licko-reformowanym w Warszawie.

Lucyna åwierczakiewiczowa to wa˝-
na postaç polskiej historii. Ponoç sam
Ignacy Jan Paderewski oceni∏ jej dzie∏o
s∏owami: Czym sà jego sukcesy muzycz-
ne w porównaniu do jej s∏awy i ilu to
m´˝ów b´dzie jà b∏ogos∏awiç za to, ˝e
nauczy∏a ich ˝ony gotowaç?

                                   Aldona Nocna
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Tak, jest to mo˝liwe, dzi´ki retransmisjom z Teatru Bolszoj organizowanym
w ciechociƒskim Kinie Zdrój. Miejskie Centrum Kultury proponuje nowy
cykl spotkaƒ ze sztukà przez du˝e „S”.

Wielki balet
w uzdrowisku



W ramach Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki dzia∏ajàcego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Janusza ˚ernickiego
w Ciechocinku goÊciliÊmy Ann´ Brzeziƒskà, cenionà pisark´ i mediewistk´.
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Jak to dawniej bywa∏o,
czyli spotkanie z Annà Brzeziƒskà

Autorka podczas spotkania 19 marca
opowiada∏a o poczàtkach swojej przy-
gody z pisaniem ksià˝ek i o drodze,
jakà przeby∏a od tworzenia literatury
fantastycznej do literatury historycznej.
Jest autorkà entuzjastycznie przyjmo-
wanà przez wi´kszoÊç czytelników i
recenzentów powieÊci oraz zbiorów
opowiadaƒ. Sk∏adajà si´ one m.in. na
sag´ o zbójcy Twardok´sku i opowieÊci
o wioskowej wiedêmie Babuni Jagódce,
które to utwory na pierwszy rzut oka
opisujà jedno uniwersum.

Brzeziƒska zadebiutowa∏a opowiada-
niem „A kocha∏ jà, ˝e strach” w perio-
dyku „Magia i Miecz” (nr 10/1998),
które przynios∏o jej Nagrod´ Fandomu
Polskiego im. Janusza A. Zajdla (rzadko
si´ zdarza, by debiut zosta∏ tak doce-
niony) i sta∏o si´ zarzewiem goràcej
dyskusji o stanie wspó∏czesnej polskiej
prozy fantastycznej.

W 2017 r. ukaza∏a si´ najnowsza
powieÊç pisarki, „Córki Wawelu”, tym

razem historyczna, opisujàca ˝ycie
kobiet z ró˝nych warstw spo∏ecznych
w czasach Jagiellonów. Ksià˝ka napisa-
na z rozmachem i wyjàtkowà dba∏oÊcià
o szczegó∏y. Anna Brzeziƒska w niespo-
tykany sposób potrafi zaciekawiç s∏u-
chacza historià Polski. Powo∏ujàc si´ na
êród∏a, malowniczymi opowieÊciami
przenios∏a uczestników spotkania w
odleg∏à epok´.

Córki Wawelu zadziwiajà rozmachem
i drobiazgowoÊcià, jednoczeÊnie po-
ciàgajà barwnà fabu∏à i plastycznoÊcià
opisów. Brzeziƒska, jako wytrawna
historyczka i znawczyni epoki, dba o
szczegó∏y, powo∏uje si´ na êród∏a, a
jako pisarka, tak ciekawie snuje opo-
wieÊç, ˝e jej ksià˝k´ czytaç mo˝na na
równi jako dzie∏o historyczne i wciàga-
jàcà powieÊç. To w∏aÊnie tu toczy∏a si´
historia: pomi´dzy komnatami, na
uliczkach, w spi˝arniach i w ciemnych
zau∏kach Krakowa. Cz´sto mia∏y na nià
wp∏yw z pozoru ma∏o znaczàce wyda-

rzenia, co Brzeziƒska potwierdza w
dokumentach. Tylko tam, gdzie brakuje
êróde∏, pisarka wspomaga si´ wyobraê-
nià.

Spotkanie z pisarkà zainteresowa∏o
m∏odzie˝ ciechociƒskiego liceum, która
przyby∏a niezwykle licznie. Wszystkim
goÊciom dzi´kujemy serdecznie za
obecnoÊç.

Program realizowany zosta∏ we
wspó∏pracy z Instytutem Ksià˝ki i Ksià˝-
nicà Kopernikaƒskà w Toruniu.
                    Mariola Ró˝aƒska
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Zdaniem psychologa

Cenna przyjaêƒ

Z ˚YCIA MIASTA

KINO „ZDRÓJ”
w kwietniu planujemy zagraç:

„Pitbull. Ostatni pies”
thriller/kryminalny, prod. Polska,
czas projekcji 2 godz., od 15 lat

6.04 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i godz. 19.00 (kasa 18-19), 7.04 (sobota)
godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz. 19.00

(kasa 18-19) i 8.04 (niedziela) godz. 16.00
(kasa 15-16) i godz.19.00 (kasa 18-19).

Uwaga! Od piàtku 6 kwietnia mogà
Paƒstwo zakupiç bilet na dowolny dzieƒ,

w którym odbywa si´ projekcja filmu
„Pitbull. Ostatni pies”.

„Kszta∏t wody”
fantasy, prod. USA, czas projekcji 1.59,

od 15 lat
13.04 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 14.04 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Wykl´ty”
dramat, wojenny, prod. Polska,

czas projekcji 1.45
16.04 (poniedzia∏ek) godz. 19.00

(kasa 18-19)
i 17.04 (wtorek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Twarz”
dramat, prod. Polska, czas projekcji 1.31,

od 15 lat
21.04 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 22.04 (niedziela)
godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Louis i obcy”
bajka w 2D, animacja, familijny,

prod. Dania, Luksemburg, Niemcy,
zas projekcji 1.20, b/o

21.04 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 22.04 (niedziela)

godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Huragan”
akcja, katastroficzny, prod. USA,

czas projekcji 1.43
27.04 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 29.04 (sobota) 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.

JeÊli masz przyjació∏ i zdrowie, to nic
wi´cej ci nie potrzeba. Regina Brett trafnie
uj´∏a: „JeÊli przyjaciele sà wysoko na two-
jej liÊcie priorytetów, to nawet jak tracisz
zdrowie i tak zachowujesz to, co liczy si´
najbardziej”.

Zbyt cz´sto nie wiemy, ile znaczymy
dla innych, a˝ jest za póêno. ˚yjemy w roz-
p´dzonych czasach, w coraz wi´kszej odle-
g∏oÊci od drzewa genealogicznego. To z
przyjació∏mi sp´dzamy du˝o czasu, ufamy
im, im zwierzamy si´ i przeglàdamy si´ jak
w lustrach. Przyjaêƒ przynosi ogromnà
korzyÊç, a mianowicie umacnia szacunek
dla siebie, poniewa˝ w przyjaêni odnajdu-
jemy dobrà stron´ nas samych.

Przyjaêni przede wszystkim potrzebuje-
my dla zdrowia emocjonalnego. W samot-
noÊci i izolacji pot´guje si´ i wyolbrzymia
ka˝dy osobisty problem. Bez udzia∏u innych
ludzi nie sposób te˝ poznaç siebie. Przyja-
ciele nie dr˝à o siebie jak kochankowie.
Niczego prócz przyjaêni od siebie nie chcà,
dlatego ∏atwiej im przyjmowaç wzajemne
uwagi. Od przyjació∏ oczekujemy, ˝e nie
oszcz´dzà nas i powiedzà wprost, co szko-
dzi naszemu wizerunkowi. W przyjaêni
poszukujemy ustawicznej szczeroÊci. Ta
relacja to osobliwa wspólnota prze˝yç. Gdy
nie mamy z kim dzieliç swoich prze˝yç,
grozi nam nie tylko samotnoÊç, ale co gor-
sza, deformacja odbioru siebie i Êwiata.
Oddani przyjaciele pomagajà nam zoba-
czyç, jak jest naprawd´, a gdy ogarnia nas
l´k i niepokój, potrafià zrównowa˝yç nawet
najbardziej rozchwianà huÊtawk´ nastrojów.

W przyjaêni nieodzowny jest element
wspólnego dzia∏ania. Dla przyjació∏, którzy
razem w´drujà po górach, nie w´drówka
czy te konkretne góry, sà najwa˝niejsze;
najwa˝niejsze jest w´drowanie razem. W
tym sensie celem przyjaêni jest przyjaêƒ.
Bo je˝eli ktoÊ zadaje si´ z kimÊ, ˝eby wy-
po˝yczaç narz´dzia do pracy w ogródku,
to lepiej to nazwaç sàsiedzkà samopomocà.
Najwi´kszà korzyÊcià z przyjaêni jest wspó∏-
obecnoÊç, przebywanie razem, wi´ê du-
chowa, wzajemne umacnianie poczucia
w∏asnej wartoÊci, które tkwi w∏aÊnie w tym,
˝e drugi cz∏owiek chce z nami dzieliç swe
myÊli, prze˝ycia i czas.

Odmian przyjaêni mo˝e byç wiele, ale
zawsze opierajà si´ one na podobnych za-
sadach uj´tych trafnie w brytyjskim powie-
dzeniu: „Je˝eli chcesz mieç przyjaciela, to
nim bàdê”. Polskie s∏owo przyjaêƒ to zle-
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pek dwóch znaczàcych cz∏onów: przy- czyli
blisko, obok oraz jaêƒ- ÊwiadomoÊç w∏as-
nego ja. Przyjaciel zatem to ktoÊ bliski, któ-
remu nie musimy si´ z siebie t∏umaczyç.
Przyjacielem nie jest ktoÊ, kto nad nami
góruje, ani ktoÊ, kto si´ nam podporzàd-
kowuje. Tam, gdzie wyst´puje rywalizacja,
zwykle nie ma miejsca na przyjaêƒ, a toczy
si´ cicha wojna. Gdzie pojawia si´ l´k przed
szczeroÊcià i ukrywanie prawdy, nie ma
przyjaêni, tylko interes. A tam, gdzie po
jednej stronie gromadzi si´ z∏oÊç i uraza,
mamy do czynienia nie z przyjaênià, lecz
uzale˝nieniem od drugiej osoby wymaga-
jàcej nadmiernych ust´pstw i rezygnacji
z siebie.

Zauwa˝ywszy sygna∏y interesownoÊci
i nieszczeroÊci, prawdziwy przyjaciel na-
tychmiast ten niepokój wyrazi. A wtedy
druga strona ma szans´ coÊ z tym zrobiç.
JeÊli jednak zareaguje wykr´tnie, to ju˝
wiemy, ˝e nie jest naprawd´ przy nas, ani
nie czuje naszej jaêni, a wi´c o jednego
przyjaciela mamy mniej. Od fa∏szywej,
nieszczerej lub uzale˝niajàcej przyjaêni
trzeba si´ uwolniç. Nie jest to proste, ale
taka przyjaêƒ przys∏ania nam pi´kno w
˝yciu i w rzeczywistoÊci staje si´ dla nas
obcià˝eniem. A o prawdziwà przyjaêƒ trzeba
dbaç. Bo jak masz przyjació∏, to masz w
˝yciu wszystko. W sytuacjach kryzysowych,
chorobie - to nie praca, pieniàdze czy pi´k-
nie urzàdzony dom, ale w∏aÊnie prawdziwi
przyjaciele stajà si´ najcenniejsi.

Nie zgub przyjació∏ w p´dzie ˝ycia. Po-
siadanie prawdziwych przyjació∏ to najlep-
szy dowód osobistego sukcesu w ˝yciu.

  Monika Kofel-Dudziak



Liceum Ogólnokszta∏càce im. Stanis∏awa Staszica ju˝ po raz siódmy zorganizowa∏o Powiatowy Konkurs Piosenki
Obcoj´zycznej. G∏ównà nagrod´ zdoby∏a Weronika Chlewicka z Gimnazjum w Bàdkowie.
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Âpiewajàcy poligloci

Jak co roku m∏odzie˝ przygotowa∏a
zró˝nicowany repertuar, a Êwietne wy-
konania sprawi∏y, ˝e jury mia∏o twardy
orzech do zgryzienia. Konkursowe wy-
st´py oceniali Barbara Kawczyƒska, Bo-
gus∏awa Wojno, S∏awomir Ma∏ecki i
Jakub Krzewiƒski.

Ostatecznie pierwsze miejsce zaj´∏a
Weronika Chlewicka z Gimnazjum w
Bàdkowie. Na drugiej pozycji uplasowa∏
si´ Maciej Andryszewski z Liceum Sale-
zjaƒskiego, trzecia by∏a Nandi Lewan-
dowska z Niepublicznego Gimnazjum
im. Stanis∏awa Staszica w Ciechocinku.
Nagroda PublicznoÊci pow´drowa∏a do
Julii Kapicy z LO im. Stanis∏awa Staszica

w Ciechocinku.
Konkurs odbywa∏ si´ pod patronatem

szko∏y j´zykowej Chata J´zyków Âwiata
oraz Starostwa Powiatowego w Alek-
sandrowie Kujawskim. Organizatorzy
serdecznie dzi´kujà za ufundowanie
nagród oraz pomoc w organizacji kon-
kursu Anecie Kurtys, Edycie i Lotfti Man-
sour, ¸ukaszowi Ma∏eckiemu, w∏aÊci-
cielowi firmy Comea, Paw∏owi
Paczkowi, Jaros∏awowi Zieliƒskiemu,
w∏aÊcicielowi firmy Polkorn, dyrekcji
oraz pracownikom Miejskiego Centrum
Kultury w Ciechocinku.

     red.
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W Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku
zosta∏ rozstrzygni´ty konkurs fotograficzny „Aktywne ferie”.

Dzieƒ
Olimpijczyka

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA
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Konkurs fotograficzny
„Aktywne ferie”
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Konkurs mia∏ na celu kultywowanie
tradycji i zwyczajów rodzinnych zwià-
zanych ze wspólnym sp´dzaniem ferii,
rozwijanie u dzieci zainteresowania
fotografià jako formy utrwalania rze-
czywistoÊci, rozwijanie umiej´tnoÊci
pos∏ugiwania si´ ró˝nymi technikami
plastycznymi oraz propagowanie ak-
tywnego sp´dzania czasu wolnego.

Do 9 marca do organizatora konkur-
su fotograficznego „Aktywne ferie”
wp∏yn´∏o 15 prac. Komisja konkurso-
wa w sk∏adzie: Iwona Rutecka, dyrektor
przedszkola, Marcin Strych, przewod-
niczàcy Komisji OÊwiaty, Kultury, Spor-
tu, Turystyki i Promocji Miasta oraz Iza-
bela Rakusiewicz, nauczycielka grupy
4-latków i koordynatorka konkursu, po
zweryfikowaniu zg∏oszonych prac pod
wzgl´dem formalnym na podstawie
regulaminu konkursowego, podda∏a
ocenie artystycznej i merytorycznej
wszystkie fotografie oraz ramki.

SpoÊród autorów prac cz∏onkowie
Komisji wy∏onili zwyci´zców i postano-
wili przyznaç nagrody: I miejsce Tosia
Wawrzeƒczak (grupa „Sówki”); II miejs-
ce Gabrysia Jaszczak (grupa „Kangur-
ki”), III miejsce Kacper KoÊmider (gru-
pa „Króliczki”). Wyró˝nienia otrzymali:

Wojtek Wawrzeƒczak (grupa „Królicz-
ki”); Tosia Matuszak (grupa „Sówki”).

Serdecznie gratulujemy zwyci´zcom!
Wszystkim dzieciom i rodzicom biorà-
cym udzia∏ w konkursie bardzo dzi´-
kujemy za ogromne zaanga˝owanie
i twórczà prac´.

    Izabela Rakusiewicz

Zimowa Olimpiada w Pjongczangu
dobieg∏a koƒca, ale Szko∏a Podstawowa
nr 3 im. Polskich Olimpijczyków wcià˝
pozostaje w duchu sportowym.

Podczas zawodów zorganizowanych 6
marca na hali pod okiem Piotra Komosiƒs-
kiego, Tomasza Góreckiego oraz wycho-
wawczyƒ, uczniowie klas pierwszych mieli
okazj´ poczuç emocje sportowej rywalizacji
na w∏asnej skórze. Pierwszakom kibicowali
starsi koledzy z klas czwartych. Po wyma-
gajàcym konkursie nasi mali sportowcy
otrzymali zas∏u˝one medale, co prawda nie
olimpijskie, ale kto wie, mo˝e w przysz-
∏oÊci… W czasie zaj´ç w klasach dzieci
wykona∏y prace plastyczne o tematyce olim-
pijskiej. Dzieƒ Olimpijczyka w naszej szkole
nie móg∏ wyglàdaç inaczej.

Marta Turkiewicz, Paulina Czy˝niewska



Mali stra˝acy z Samorzàdowego Przedszkola nr 2 w Ciechocinku robià furor´ wsz´dzie gdzie si´ pojawià i
zaprezentujà swoje umiej´tnoÊci. A zaproszeƒ majà mnóstwo. Sà ozdobà uzdrowiska, turystycznà ciekawostkà,
pupilami samorzàdu i mieszkaƒców miasta. Pomys∏owe przedszkole zasiewa w nich szlachetnoÊç.
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Stra˝acy od Puchatka

Samorzàdowe Przedszkole nr 2 imie-
nia Kubusia Puchatka w Ciechocinku
s∏ynie z dobrego poziomu opieki i na-
uczania dzieci, ale jego kierownictwo
i kadra pragn´∏y, by placówka wyró˝-
nia∏a si´ w sposób szczególny i to nie-
wàtpliwie uda∏o si´ osiàgnàç. Od ponad
trzech lat ma profesjonalnà stra˝ackà
dru˝yn´ przedszkolnà. Pomys∏ narodzi∏
si´ w 2014 roku, a jego autorkà jest
nauczycielka pracujàca w przedszko-
lu Marzena Fabisiak. - Przejrza∏yÊmy
wszystkie mo˝liwe strony w internecie
i okaza∏o si´, ˝e wówczas istnia∏a tylko
jedna oficjalna przedszkolna dru˝yna
po˝arnicza na Âlàsku. Pomys∏ wyda∏
nam si´ fantastyczny - mówi dyrektor-
ka i dyplomowana nauczycielka przed-
szkola nr 2 w Ciechocinku Iwona Ru-
tecka. Rada Pedagogiczna przygoto-
wa∏a plan dzia∏ania, nie mia∏a wàtpli-
woÊci, ̋ e dru˝yn´ trzeba umundurowaç
i wyposa˝yç. Niestety, w bud˝ecie pla-
cówki nie by∏o na to pieni´dzy. - Za∏o-
˝y∏am wygodne buty i ruszy∏am w po-
szukiwaniu ciechociƒskich sponsorów.
Odwiedzi∏am sanatoria, prywatne
przedsi´biorstwa. Kosztowa∏o to sporo
czasu, ale ludzie podchodzili do po-
mys∏u bardzo otwarcie i z sympatià.
UruchomiliÊmy specjalne konto na
wp∏aty, zakupiliÊmy mundury, he∏my i
akcesoria stra˝ackie dla dru˝yny - opo-
wiada dyrektor Rutecka.

GotowoÊç bojowa

Panie przedszkolanki bardzo zaanga-
˝owa∏y si´ w przygotowanie dzieci do
stra˝ackiej s∏u˝by. Prowadzàca dru˝yn´
Marzena Fabisiak nawet tak bardzo,
˝e wstàpi∏a do Ochotniczej Stra˝y Po-
˝arnej w Ciechocinku. W listopadzie
2014 roku odby∏o si´ pierwsze oficjalne
Êlubowanie dru˝yny. Na uroczystoÊç
przyby∏y samorzàdowe w∏adze woje-
wódzkie, powiatowe oraz miasta. Im-
preza odbi∏a si´ w Ciechocinku ogrom-
nym echem, przysz∏o mnóstwo ludzi,
sala kina „Zdrój” nie pomieÊci∏a ca∏ej
widowni. Zdecydowanie by∏ to dla
przedszkola promocyjny strza∏ w dzie-
siàtk´.

Do dru˝yny nale˝à dzieci z dwóch
najstarszych grup dzia∏ajàcych w przed-
szkolu im. Kubusia Puchatka - w wie-
ku 5 i 6 lat. Trzy i czterolatki sà powoli
przygotowywane do roli stra˝aków.
Âlubowanie odbywa si´ ka˝dego roku,
w 2018 z∏o˝y∏o je a˝ 48 przedszkola-
ków i te˝ by∏a to du˝a uroczystoÊç. Nie
wiadomo, kto by∏ bardziej przej´ty,
dzieci czy widzowie, w ka˝dym razie
mali stra˝acy traktujà swojà rol´ bardzo
powa˝nie. Udowodni∏ nam to szeÊcio-
letni Maciek, który zaprezentowa∏, jak
stra˝acy z jednostki dzia∏ajàcej w Przed-
szkolu im. Kubusia Puchatka sprawnie

zak∏adajà mundur i wsiadajà do samo-
chodu operacyjnego. ByliÊmy pod du-
˝ym wra˝eniem. Stra˝ak Maciek te˝.
Mia∏ min´ tak powa˝nà jak stra˝acy
podczas kontroli gotowoÊci bojowej.
W koƒcu to nie zabawa, tylko s∏u˝ba.
Tata Maçka, Dariusz Kry˝y, który przy-
szed∏ odebraç juniora z przedszkola,
jest dumny z syna.

W trenowaniu i szkoleniu ma∏ych
stra˝aków pomaga przedszkolu Ochot-
nicza Stra˝ Po˝arna w Ciechocinku,
która w ubieg∏ym roku obchodzi∏a 130-
lecie dzia∏alnoÊci. - Ciechociƒska OSP
ma ogromny wk∏ad. Bardzo pomaga
nam prezes stra˝y S∏awomir Rybarczyk,
a koordynatorem wspó∏pracy z nami
jest druh Piotr Zakrzewski, który blisko
wspó∏pracuje z opiekunkà dru˝yny Ma-
rzenà Fabisiak - informuje dyrektor
Iwona Rutecka.

Opas∏a kronika zawiera mnóstwo
zdj´ç pokazujàcych, jak dzia∏a przed-
szkolna dru˝yna. Godzina stra˝acka
odbywa si´ raz w tygodniu. Jej cz∏on-
kowie zbierajà si´ wówczas w jednej
sali, przebierajà w mundury i odbywajà
swoje specjalistyczne zaj´cia. Uczà si´
reagowania na zagro˝enia, wzywania
s∏u˝b ratowniczych, udzielania pierw-
szej pomocy, majà çwiczenia sprawnoÊ-
ciowe i odgrywajà rozmaite scenki.
Fascynujàce zaj´cia prowadzà: pani
Marzenka i stra˝acy z OSP w Ciecho-
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cinku. Maluchy wiedzà, co robiç, gdy
wybuchnie po˝ar, majà miniaturowe
sprz´ty i polewajà wod´, przeprowa-
dzajà ewakuacj´, tnà „powalone przez
wichur´ drzewo”, uczà si´ rzucaç ko∏em
ratunkowym i podejmowaç tonàcego
misia z ∏odzi ratowniczej. Sà profesjo-
nalnie wyposa˝one, majà samochód,
hydronetki, t∏umice. Co ciekawe, w
przedszkolu, jak przy niejednej remizie,
dzia∏a orkiestra stra˝acka, której spot-
kania odbywajà si´ naprzemiennie ze
stra˝ackim szkoleniem.

Dzia∏ania w terenie

Ale nie tylko w przedszkolu toczy si´
˝ycie dru˝yny. Mali stra˝acy odbywajà
tak˝e wycieczki poznawcze, na przyk∏ad
do siedziby Komendy Wojewódzkiej
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Bydgosz-
czy. Dru˝yna bierze te˝ udzia∏ we
wszystkich uroczystoÊciach paƒstwo-
wych, samorzàdowych i koÊcielnych.
Mali stra˝acy sà ulubionymi maskotkami
na wszelkich imprezach i co dla mnie
zaskakujàce, nie nudzà si´ podczas
powa˝nych uroczystoÊci. Przedszkolaki
przej´te swojà rolà maszerujà i prezen-
tujà si´ niezwykle ch´tnie. Ka˝dego
roku uczestniczà na przyk∏ad w pier-
wszomajowej paradzie, podczas której,
ze wzgl´du na d∏ugoÊç trasy przemar-
szu, w pe∏ni umundurowane jadà me-
leksami udekorowanymi stra˝ackimi
emblematami. - Zarówno dla dzieci jak
i rodziców jest to ogromna frajda. Po-
przez atrakcyjnà zabaw´ uczà si´ cze-
goÊ bardzo po˝ytecznego. Rodziców
te˝ mamy wspania∏ych, cieszà si´ i bar-
dzo anga˝ujà w ˝ycie i zadania stra˝ac-
kiej dru˝yny, wspó∏praca z nimi Êwietnie
si´ uk∏ada - mówi dyrektor przedszkola,
która chwali tak˝e lokalny samorzàd.
- Mamy du˝e wsparcie naszego Urz´du
Miasta i pana burmistrza Leszka Dzier-
˝ewicza, który wspiera nas finansowo.
Gdy na przyk∏ad potrzebne sà hydro-
netki, z uÊmiechem podchodzi do na-
szych potrzeb i przekazuje Êrodki na
sprz´t dla dzieci - zaznacza. PodkreÊla
te˝ zaanga˝owanie druha Leszka Brat-
kowskiego, wieloletniego cz∏onka Ko-
misji Kultury Zarzàdu G∏ównego Zwiàz-
ku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych RP,
który sprawi∏, ˝e przedszkolna dru˝yna
stra˝aków jest wspania∏à ozdobà im-
prez organizowanych przez Zwiàzek w
Ciechocinku. Na XV Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Stra˝ackiej mali dru-
howie odegrali na instrumentach per-

kusyjnych Hymn Zwiàzku OSP RP „Ry-
cerze Floriana”, Êpiewali i taƒczyli. Po-
kazowym ich numerem by∏ taniec
Carmen. Dziewczynki wystàpi∏y w hisz-
paƒskich sukniach, a ch∏opcy w stra-
˝ackich mundurach. - To robi niesa-
mowite wra˝enie. A wszystko dzi´ki
ogromnej determinacji paƒ, które pra-
cujà z dzieçmi. To ich pomys∏owoÊç,
ogromne zaanga˝owanie i wysi∏ek
przynoszà takie efekty - docenia dyrek-
tor Rutecka. Chwali tak˝e wspó∏prac´
z komendantem powiatowym PSP st.
bryg. Rafa∏em Weso∏kiem. - Komendant
nie wierzy∏, ˝e taka dru˝yna dzia∏a i ˝e
tyle si´ u nas dzieje. Zosta∏ zaproszony
na spotkanie, na którym dzieci zapre-
zentowa∏y swoje umiej´tnoÊci. Po spot-
kaniu otrzymaliÊmy zaproszenie, by
uÊwietniç ubieg∏oroczne majowe uro-
czystoÊci z okazji Dnia Stra˝aka w po-
wiecie. Dzieci mia∏y tam swój wyst´p.

RzeczywiÊcie dru˝yna nie narzeka na
nud´ i brak plenerowych zaj´ç. Ka˝dego
roku na przyk∏ad Ochotnicza Stra˝ Po-
˝arna w Ciechocinku organizuje Woje-
wódzkie Pokazy Stra˝ackie. Odbywa
si´ alarmowy przejazd i prezentacja
kilkudziesi´ciu samochodów po˝arni-
czych, pokaz sprz´tu i umiej´tnoÊci
stra˝aków oraz wiele atrakcji. Mali stra-
˝acy jadà wówczas swoimi meleksami.
W ubieg∏ym roku zosta∏o te˝ zorgani-
zowane stra˝ackie miasteczko - pod
wielkim namiotem odby∏a si´ prezen-
tacja miniaturowego sprz´tu ratowni-
czego, makiet i zabawek zwiàzanych
z naukà ma∏ych stra˝aków. Dzieci, które
przysz∏y z rodzicami podziwiaç ca∏e
wydarzenie, mia∏y mo˝liwoÊç przymie-
rzyç stra˝ackie mundurki oraz he∏my,
sprawdziç jak udziela si´ pierwszej po-
mocy i nasiàknàç ch´cià zostania rato-
wnikiem. OczywiÊcie gospodarzami
miasteczka byli dzielni stra˝acy od Pu-
chatka pod czujnym okiem paƒ przed-
szkolanek. - B´d´ nieskromna ale nasze
miasteczko zrobi∏o furor´ - podsumo-
wuje dyrektorka. Mali stra˝acy majà
te˝ swojà Êciennà gazetk´ z og∏osze-
niami i zdj´ciami z wydarzeƒ, w których
uczestniczyli.

Nauka szlachetnoÊci

OczywiÊcie nie mog∏o ich zabraknàç
w dniu 26. Fina∏u Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy. 14 stycznia dru-
˝yna, tak jak wielu stra˝aków OSP w
ca∏ej Polsce, wzi´∏a udzia∏ w zbiórce
pieni´dzy do puszek WOÂP. Odby∏a si´

ona na corocznym bo˝onarodzenio-
wym kiermaszu organizowanym przez
przedszkole, podczas którego sprzeda-
wane sà obrazki, bombki i inne ozdoby
choinkowe zrobione przez dzieci. Zysk
z kiermaszu przeznaczany jest na Wielkà
Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy.

Przedszkole ma wi´cej takich przed-
si´wzi´ç. Jedna z by∏ych ju˝ wychowa-
nek placówki, Amelka bardzo powa˝nie
zachorowa∏a w wieku 4 lat. Przesz∏a
szereg operacji i choç dziÊ jest ju˝ w
szkole podstawowej, nadal potrzebuje
rehabilitacji i pieni´dzy na leczenie.
Przedszkole od poczàtku co roku or-
ganizuje koncert charytatywny dla swo-
jej absolwentki. - MieliÊmy taki super
koncert, na który do wyst´pów zapro-
siliÊmy osoby publiczne. Z dzieçmi Êpie-
wali: pan burmistrz Leszek Dzier˝ewicz,
starosta powiatowy Dariusz Wochna,
wicestarosta Wojciech Mariaƒski i by∏y
ju˝ komendant powiatowy PSP w Alek-
sandrowie Kujawskim st. bryg. Tomasz
Kubik. Ich obecnoÊç przyciàgn´∏a bar-
dzo wielu ludzi z Ciechocinka i by∏o
fantastycznie - opowiada pani dyrektor.

Jestem pod wra˝eniem. Dobro, ch´ç
dzia∏ania i pomocy oraz pozytywne
patrzenie na Êwiat i ludzi przyciàga
dobre pomys∏y i ludzi dobrej woli. To
wspania∏e, ̋ e sà tacy, którzy przerabiajà
to ju˝ ma∏ymi dzieçmi, uczàc je patrzeç
na innych z otwartym sercem. Jestem
pewna, ˝e Samorzàdowe Przedszkole
nr 2 w Ciechocinku wychowa wielu
szlachetnych ludzi. Mam nadziej´, ˝e
tak˝e wielu stra˝aków ochotników.

         Dorota Pardecka

Artyku∏ ukaza∏ si´ w lutowym numerze czasopisma „Stra˝ak”.
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Drodzy Mieszkaƒcy i GoÊcie Ciechocinka,

z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych pragniemy z∏o˝yç
Paƒstwu najserdeczniejsze ˝yczenia.

Niech wiosenna aura zagoÊci w Paƒstwa domach i sercach,
 a radosna, Êwiàteczna atmosfera nape∏ni optymizmem,

nadziejà i energià do dzia∏ania.
˚yczymy wielu szcz´Êliwych chwil

i samych sukcesów w ˝yciu prywatnym i zawodowym.

Przewodniczàcy Rady Miejskiej
Marcin Zajàczkowski

wraz z radnymi Rady Miejskiej Ciechocinka

Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz

wraz z pracownikami Urz´du Miejskiego



Milenka Chrzanowska z Przedszkola Samorzàdowego nr 1 „Bajka” zaj´∏a wraz ze swoim partnerem Miko∏ajem
I miejsce w finale II Ogólnopolskiego Turnieju Taƒca o Puchar Burmistrza i Starosty Rypiƒskiego.

16 marca uroczyÊcie obchodziliÊmy imieniny patrona naszej szko∏y Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Ta impreza
wspaniale wpisuje si´ w tegoroczne obchody „Roku dla Niepodleg∏ej”.

W klasach pierwszych Szko∏y Podstawowej nr 3 zapachnia∏o wiosnà.
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Sukces jest tym wi´kszy, ˝e dzieci w
wieku 5 lat startowa∏y w wy˝szej kate-
gorii wiekowej (8,9 H) jako jedna z 32
par tanecznych. Dziewczynka wraz z
kolegà zaprezentowa∏a walca angiels-
kiego, sals´, polk´ i taniec cha-cha.

Milenka nale˝y do Tanecznego Klubu
Sportowego Dance&Dance w Toruniu.
Naszej podopiecznej i jej rodzicom ser-
decznie gratulujemy i ˝yczymy sukce-
sów na kolejnych turniejach.

     red.

Taneczny sukces podopiecznej „Bajki”

Obchody Dnia Patrona w „Jedynce”
fo
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„Wiosna, ach to ty…”

Na szkolnych korytarzach pojawi∏y
si´ portrety Marsza∏ka i plakaty zwià-
zane ze 100-letnià rocznicà odzyskania
niepodleg∏oÊci przez Polsk´ wykonane

przez uczniów z klas od I do VII. Anna
Gradowska, nauczycielka historii, przy-
gotowa∏a program obfitujàcy w ró˝-
norodne formy prezentacji wiedzy o
Wielkim Polaku. Na szkolnej auli odby∏a
si´ swoista lekcja historii. By∏y archiwal-
ne zdj´cia i filmy, przeplatane patrio-
tycznymi pieÊniami. Pojawi∏y si´ ciekawe
prezentacje multimedialne ukazujàce
drog´ legionistów pod wodzà Pi∏suds-
kiego do wolnoÊci.

Niesamowite emocje towarzyszy∏y
dru˝ynom klas VI, które wzi´∏y udzia∏
w konkursie wiedzy o Pi∏sudskim, jego
˝yciu i dzia∏alnoÊci. W wyniku bardzo

wyrównanych eliminacji I miejsce zaj´∏a
klasa VI c, nast´pnie VI b i VI a. Wszyscy
uczniowie wspaniale przygotowali si´
do quizu i zaprezentowali wysoki po-
ziom.

Piàtkowe przedpo∏udnie sp´dziliÊmy
w patriotycznym nastroju, który ka˝dy
podkreÊli∏ stosownym strojem i zacho-
waniem godnym ucznia Szko∏y Podsta-
wowej im. Marsza∏ka Józefa Pi∏suds-
kiego.

Dzi´kujemy wszystkim uczniom,
rodzicom i nauczycielom, którzy za-
anga˝owali si´ w szkolne Êwi´to.

          Anna Gradowska, Kamilla Bolewicka

Na parapetach pojawi∏y si´ wiosenne
kwiaty, m.in. intensywnie pachnàce
hiacynty i kolorowe bratki, które dzieci
sadzi∏y razem z Paulinà Czy˝niewskà.
Przy pomocy Marty Turkiewicz ucznio-
wie wykonali „stworki” z plastikowych
butelek, w których posiali traw´ (po
wyroÊni´ciu b´dzie wyglàda∏a jak „w∏o-

sy”), a w mini szklarence znalaz∏o si´
miejsce na rze˝uch´. Wiosenne akcenty
pojawi∏y si´ równie˝ na klasowych
„gazetkach”, drzwiach i oknach sal
lekcyjnych. Teraz czekamy ju˝ tylko na
przylot bocianów.

   Marta Turkiewicz, Paulina Czy˝niewska



Pi´kny i s∏oneczny okaza∏ si´ pierwszy dzieƒ wiosny. Jeszcze wieczór poprzedni postraszy∏ Êniegiem, jeszcze rano mróz
szroni∏ ziemi´, ale weso∏e s∏oneczko rozpuÊci∏o mroêne zimno, a skowronki wÊród ga∏´zi drzew rzeÊko Êpiewa∏y.
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Pierwszy dzieƒ wiosny w „Bajce”
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W Przedszkolu Samorzàdowym „Baj-
ka” dzieci wystroi∏y si´ w przyjazne
zielone kolory, dziewczynki okr´ca∏y si´
w kwiecistych sukienkach, a panie ku-
charki gotowa∏y zielone i t´czowe po-
trawy.

W grupach od rana odbywa∏o si´
czytanie listu od pani Wiosny, zabawy
i taƒce przy wiosennych melodiach oraz

zagadki i konkursy przy kole fortuny
nawiàzujàce do nowej pory roku. A
potem wszystkie przedszkolaki wyma-
szerowa∏y weso∏ymi orszakami na ulice
naszego miasta, by kolorowymi kwia-
tami, wiankami i Êpiewem powitaç
panià Wiosn´.

Po po∏udniu w grupach starszych
pani Zima grzecznie po˝egna∏a si´ z

dzieçmi obiecujàc swój powrót pod
koniec roku. Nast´pnie odby∏ si´ mul-
timedialny quiz wiedzy o wioÊnie, dzieci
pochwali∏y si´ znajomoÊcià wiosennych
piosenek, a na koniec obejrza∏y film o
roÊlinach i zwierz´tach oczekujàcych
nowej, przyjaznej pory roku!

    red.



Zanim si´ obejrzeliÊmy, min´∏o kilka miesi´cy nauki i przyszed∏ czas na podsumowanie dzia∏alnoÊci dydaktyczno-
wychowawczej na pó∏metku roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 3.
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W Trójce min´∏o pó∏rocze

9 lutego 2018 roku w auli odby∏ si´
apel, w którym uczestniczy∏a ca∏a spo-
∏ecznoÊç szkolna. Maciej Wzi´ch, dyrek-
tor szko∏y, przedstawi∏ wyniki w nauce
i podsumowa∏ dotychczasowà prac´
uczniów.

Uhonorowa∏ równie˝ Nagrodà Dy-
rektora Szko∏y dwie uczennice, które
uzyska∏y najwy˝szà Êrednià ocen: Ka-
rolin´ Lewandowskà z klasy 2b (gimna-
zjum, Êrednia 5,47) oraz Zuzann´ Linek
z klasy IV a (szko∏a podstawowa, Êred-
nia 5,27).

Na forum szko∏y zaprezentowali si´
równie˝ uczniowie ze Êrednià ocen po-
wy˝ej 4,75 oraz bardzo dobrym i wzo-
rowym zachowaniem.

W klasach gimnazjalnych:

Natalia Zaranek 2B 4,93
Karolina Cierpisz 3C 4,93
Marcel Matyjanowski 3C - 4,87
Wojciech Gawinecki 3C - 4,80

W klasach IV i VII szko∏y podstawo-
wej:

Dominika Mrówczyƒska 7a - 5,21
Natalia Zaborowska 7a - 5,21
Jakub Âwiàtkiewicz 4a - 5,18
Maja Kamola 4a - 5,09
Magdalena Chaberska 4a - 5,09
Natalia Stasiak 4b - 5,09
Karolina Januszewska 7a - 5,07
Liliana ¸àgiewczyk 4a - 5,00
Amelia Trojanowska 4b - 5,00
Wiktoria Fronczak 7a - 4,93
Franciszek Kaliszewski 4a - 4,91
Dominik St´piƒski 7a - 4,86

Wojciech Skotnicki 7a - 4,79
Maja Gmiƒska 7a - 4,79
Katarzyna Domanowska 7a - 4,79
J´drzej Szaj 7a - 4,79
Kolejnym punktem apelu by∏o przed-

stawienie naszych dotychczasowych
osiàgni´ç.

Miejski Festiwal Piosenki „Andrzejko-
wa Nuta” 2017: Aleksandra Dàbrowska
i Aleksandra Kuczyƒska I miejsce, Nadia
Haberska - III miejsce, Roksana Grze-
górska - wyró˝nienie, Maria Zieliƒska
- wyró˝nienie.

Miejski Konkurs na drzewko bo˝o-
narodzeniowe: Maciej Kamola - I miejs-
ce, Maciej Groncikowski - I miejsce,
Mateusz Pietrzakowski- II miejsce, Do-
minik Smykowski - III miejsce, Mateusz
Trzciƒski - III miejsce.

Szkolny konkurs plastyczny „Mój
miÊ”: Mateusz Trzciƒski, Aleksandra
Kuczyƒska, Jan Chaberski - I miejsce,
Maria Zieliƒska- II miejsce.

Uczniowie klasy pierwszej otrzymali
Certyfikat potwierdzajàcy udzia∏ w IX
edycji programu „Akademia Bezpiecz-
nego Puchatka”.

Wojciech Gawinecki, uczeƒ klasy IIIc,
zosta∏ stypendystà Marsza∏ka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego „Pry-
mus Pomorza i Kujaw”.

Wojewódzki konkurs przedmiotowy
z j´zyka angielskiego: Wojciech Gawi-
necki - laureat konkursu, Paulina Man-
dau - udzia∏ w etapie rejonowym.

Ogólnopolski konkurs „Olimpus” z
j´zyka angielskiego: Paulina Mandau
1 m-ce w szkole/ 8 m-ce w Polsce, Woj-

ciech Gawinecki 1 m-ce w szkole/ 8 m-
ce w Polsce, Natalia Stasiak 1 m-ce w
szkole, Natalia Zaranek 1 m-ce w szkole.

Konkurs Piosenki Patriotycznej w
Bàdkowie: Alicja Biega∏a, Zuzanna
Smarz, Magdalena Trzciƒska, Wioletta
Sitko - III miejsce.

Konkurs plastyczny og∏oszony przez
Burmistrza Ciechocinka. „Stop uzale˝-
nieniom”: szko∏a podstawowa: Kata-
rzyna Domanowska - II miejsce, Anna
Piernik - III miejsce, gimnazjum: Marcel
Matyjanowski - I miejsce, Karolina Cier-
pisz - II miejsce, Konstancja Cichocka
- III miejsce.

Szkolny konkurs historyczny „Od ta-
bliczki glinianej do internetu”: I miejs-
ce Miko∏aj Gracz, II miejsce Wojciech
Gawinecki, III miejsce ex aequo Woj-
ciech Skotnicki i  J´drzej Szaj.

Szkolny konkurs historyczny „Rok
2017 rokiem Tadeusza KoÊciuszki”: I
miejsce ex aequo Wojciech Gawinec-
ki i Miko∏aj Gracz, II miejsce - J´drzej
Szaj, III miejsce ¸ukasz Drzewiecki.

Nasza szko∏a otrzyma∏a równie˝ po-
dzi´kowanie za wspó∏organizacj´ I eta-
pu Wojewódzkiego Konkursu Interdy-
scyplinarnego o Wielkich Polakach z
serii „Regionalne Olimpiady Wiedzy o
Wielkich Polakach” w roku szkolnym
2017/2018 w województwie kujawsko-
pomorskim „Âw. s. Faustyna Kowalska
- ˝ycie, misja mi∏osierdzia bo˝ego i kult
na tle historii Polski”.

Osiàgni´cia sportowe:
Bieg solny. Gimnazja: Wojciech Ga-

winecki - II miejsce,Wiktoria Górecka -
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Po Dniu Olimpijczyka i çwiczeniu sprawnoÊci fizycznej, w Szkole Podsta-
wowej nr 3 przyszed∏ czas na „trening g∏owy”, czyli Dzieƒ Matematyki.

W pierwszym tygodniu lutego w Szkole Podstawowej nr 3 odby∏ si´ apel
„Bezpieczne Ferie” przygotowany przez klas´ I B.

 III miejsce. Szko∏a podstawowa: Maja
Kamola - I miejsce, Milena Szczepaƒska
- II miejsce.

Festyn Sportowo-Rekreacyjny 29
wrzeÊnia 2017 Aleksandrów Kujawski:
Wojciech Gawinecki - I miejsce (1600
m), Wiktoria Górecka - IV miejsce (800
m).

Indywidualne Biegi Prze∏ajowe 3 paê-
dziernika 2017 Aleksandrów Kujawski:
Wojciech Gawinecki  - I miejsce (2000
m), Zuzia Smarz - I miejsce (1000 m),

Wiktoria Górecka - III miejsce (1000
m).

Indywidualne Biegi Prze∏ajowe 10
paêdziernika 2017 Bydgoszcz. FinaliÊci
wojewódzcy: Wojciech Gawinecki, Zu-
zia Smarz, Wiktor ia Górecka.

Sztafetowe Biegi Prze∏ajowe 12 paê-
dziernika 2017 Aleksandrów Kujawski:
I miejsce - dru˝yna dziewczàt, I miejsce
- dru˝yna ch∏opców.

Pan dyrektor podzi´kowa∏ wszystkim
za du˝e zaanga˝owanie, wr´czy∏ dyplo-

my i nagrody. Najlepszym gratulowa∏
wyników, a pozosta∏ym ˝yczy∏, aby do-
∏àczyli do ich grona. Wszyscy nagro-
dzeni otrzymali gromkie brawa.

Po ci´˝kiej pracy nale˝y odetchnàç,
a ferie to upragniony czas zimowego
wypoczynku. Z tej okazji pan dyrektor
˝yczy∏ wszystkim mi∏ego sp´dzenia tego
okresu oraz przypomnia∏ o zasadach
bezpiecznego zachowania.

    mw

Uczniowie klasy pierwszej A i B wzi´li
udzia∏ w matematycznym quizie, który
poza tym, ̋ e sprawdza∏ ich umiej´tnoÊç
w liczeniu, wymaga∏ tak˝e znajomoÊci
nazw liczb i kolorów w j´zyku angiels-
kim oraz kreatywnoÊci podczas wyko-
nywania pracy plastycznej „Moja ulu-
biona liczba”. Liczy∏ si´ równie˝ refleks.
Nad prawid∏owym przebiegiem kon-
kurencji czuwali nasi szkolni „królowie
matematyki” Anna Âwiàtkiewicz i Woj-

ciech Zieliƒski, którzy byli pod wra˝e-
niem umiej´tnoÊci prezentowanych
przez pierwszoklasistów.

Angloj´zycznà poprawnoÊç zadaƒ
ocenia∏a Magdalena Gapiƒska. Na za-
koƒczenie wszyscy uczestnicy zostali
docenieni przez „królewskà par´” i
otrzymali torb´ pe∏nà cukierków. Oka-
za∏o si´, ˝e matematyka to wielka fraj-
da! I Ty mo˝esz zostaç Pitagorasem…

Marta Turkiewicz, Paulina Czy˝niewska

Dzieƒ Matematyki

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA
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Dzieci przedstawi∏y inscenizacj´, któ-
rej celem by∏o utrwalenie zasad bez-
pieczeƒstwa podczas zabaw zimowych
oraz omówienie zagro˝eƒ z nich wyni-
kajàcych.

Nie oby∏o si´ równie˝ bez wizyty po-
licjantów z Komisariatu Policji w Ciecho-

cinku, którzy udzielili fachowych wska-
zówek jak nale˝y zachowywaç si´ w
czasie ferii zimowych oraz przypomnieli
numery alarmowe. Na koniec Funkcjo-
nariusze ˝yczyli uczniom, aby ferie te
up∏yn´∏y zdrowo i bezpiecznie.

    Paulina Czy˝niewska

Bezpieczne Ferie w „Trójce”



Podczas rozgrywanych w naszym uzdrowisku Mistrzostw Polski Junio-
rów w Boksie Daniel Piotrowski z CKB Pot´˝nie Ciechocinek zdoby∏ z∏oty
medal w kategorii wagowej 64 kg.waga 49 kg

Mistrz Polski - Pawe∏ Brach
(BKS Radomiak Radom)

Wicemistrz Polski - Gabriel Blezieƒ
(UKS Morsy D´bica)

waga 52 kg
Mistrz Polski - Mateusz Wojtasiƒski
(Adrenalina Boxing Club Wroc∏aw)
Wicemistrz Polski - Patryk Tandecki

(JKB Jawor Team Jaworzno)
waga 56 kg

Mistrz Polski - Dominik Harwankowski
(JKB Jawor Team Jaworzno)

Wicemistrz Polski - Fabian Branecki
(CWZS Zawisza Bydgoszcz)

waga 60kg
Mistrz Polski - Albert Orze∏

(KSZO Ostrowiec Âwi´tokrzyski)
Wicemistrz Polski - Miko∏aj Maƒka

Sporty Walki Gostyƒ)
waga 64kg

Mistrz Polski - Daniel Piotrowski
(CKB Pot´˝nie Ciechocinek)

Wicemistrz Polski - Arman Dabaghyan
(CWZS Zawisza Bydgoszcz)

waga 69kg
Mistrz Polski - Micha∏ Jarliƒski

(KB Champion W∏oc∏awek)
Wicemistrz Polski - Wojciech Guêniczak

(KS Boks Poznaƒ Team)
waga 75kg

Mistrz Polski - Patryk Korzec
ASB Hetman ZamoÊç)

Wicemistrz Polski - Szymon Piotrowski
(LKS Niedêwiedê K´trzyn)

waga 81kg
Mistrz Polski - Damian Zawieruszyƒski

(BSB Astoria Bydgoszcz)
Wicemistrz Polski - Wiktor Iwaszko

(FC Koszalin)
waga 91kg

Mistrz Polski - Jacek Duda
(Garda Nowa G´ba)

Wicemistrz Polski - Kacper Nowicki
(Szamotu∏y Boxing Team)

waga 91+kg
Mistrz Polski - Oskar Kopera

(BKS Orkan Gorzów Wielkopolski)
Wicemistrz Polski - Marcin Go∏´biewski

(KB Champion W∏oc∏awek)

Wyniki walk
fina∏owych

XXV Mistrzostw
Polski Juniorów

w Boksie
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Boksowali
pod t´˝niami

Przez prawie tydzieƒ, od 27 lutego
do 4 marca 137 zawodników z 80 klu-
bów z ca∏ej Polski walczy∏o na ringu w
Ciechocinku.

W roli gospodarzy wystàpi∏o 12 re-
prezentantów Ciechociƒskiego Klubu
Bokserskiego Pot´˝nie. Jeden z nich,
Daniel Piotrowski, zdoby∏ tytu∏ mistrza
Polski juniorów w kategorii 64 kg. -
Nie by∏o zaskoczenia - podkreÊla Adrian
Ochnicki, klubowy trener Daniela. - W
miejsce medalowe wierzyliÊmy, ale kra-
jowa czo∏ówka jest bardzo wyrównana
- dodaje Kamil Kurtys, prezes ciecho-
ciƒskiego klubu. - Zresztà zawsze wie-
rzymy w naszych zawodników - pod-
kreÊla.

O organizacj´ mistrzostw w uzdro-
wisku ciechociƒski klub walczy∏ ponad
pó∏ roku. Uda∏o si´ dzi´ki samozaparciu
dzia∏aczy, Êwietnym warunkom, jakie
daje kurort i pomocy, finansowej i or-
ganizacyjnej, samorzàdu. - Chcemy
udowodniç, ˝e Ciechocinek to coÊ wi´-
cej ni˝ sanatoria, solanka i t´˝nie - mó-
wi Kurtys. - Mistrzostwa wypad∏y ele-
gancko. Dzi´ki tej imprezie staliÊmy si´
rozpoznawalni, choç dzia∏amy dopiero
od roku - dodaje.

W listopadzie 2016 roku, kiedy gru-
pa bokserów trenujàcych w ró˝nych
miastach regionu spotka∏a si´ w Ciecho-
cinku. - Bo i po co mieliÊmy promowaç

inne miasta? - pyta Maciej Madajczyk,
wiceprezes Pot´˝nie. - Szybko okaza∏o
si´, ˝e jest spore zainteresowanie. Upa-
da stereotyp, ˝e boks to tylko walka.
Minie kilka lat, zanim te dzieciaki - Ma-
dajczyk pokazuje na parkiet pe∏en m∏o-
dzie˝y - zanim stanà na ringu i zacznà
walczyç. A teraz rozwijamy koordyna-
cj´, zwinnoÊç, to Êwietny, ogólnoro-
zwojowy sport, który uczy pokory - t∏u-
maczy.

- Fajnie si´ pracuje z tymi dzieciaka-
mi - dorzuca trener Ochnicki. - Sala jest
pe∏na, zawsze si´ jakiÊ talent wy∏apie,
jest na kim budowaç - mówi. DziÊ w
Pot´˝nie trenuje ponad 50 osób. - Przyj-
mujemy ka˝dego. Nie mamy ograni-
czeƒ wiekowych - podkreÊla Madajczyk.

Przez pó∏tora roku Pot´˝nie zdoby∏o
dwa medale m∏odzie˝owych mistrzostw
Polski (w paêdzierniku Jakub Szmajda
wyboksowa∏ bràz) i zorganizowa∏ ogól-
nopolski turniej. Zawodnicy z Ciecho-
cinka biorà udzia∏ w mi´dzynarodowych
turniejach, a Daniel Piotrowski zosta∏
powo∏any do kadry narodowej. - Cie-
chocinek jest ju˝ zauwa˝alny na mapie
polskiego boksu - kwituje Kamil Kurtys.

Mistrzostwa Polski Juniorów hono-
rowym patronatem objà∏ burmistrz
Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz.

    red.



W niedziel´ 11 marca w Hali Sporto-
wej OSiR odbywa∏ si´ fina∏ X Ciecho-
ciƒskiej Amatorskiej Ligi Futsalu. W fa-
zie rozstrzygajàcej o ostatecznych
miejscach w lidze nie zabrak∏o bramek,
walki, emocji i fantastycznego dopingu
licznie zgromadzonych kibiców.

Wyniki:
Mecz o 9. miejsce: CNC Technika

Nieszawa - Dzielnia Ciechocinek 10:6.
Mecz o 7. miejsce: WKS Kiszonka

S´dzin - ¸okietek MasDrob Siniarzewo
2:4.

Mecz o 5. miejsce: ˚abka Team -
Niebiescy 4:3.

Mecz o 3. miejsce: Malibu Team
Waganiec - Jedyna Ciechocinek 3:6.

Mecz o 1. miejsce: Black Sun Cie-
chocinek - Oldboy S∏u˝ewo 2:3.

Najlepszy zawodnik ligi: Daniel
Szcz´sny (Black Sun Ciechocinek).

Najlepszy bramkarz ligi: S∏awomir
Kujawa (Malibu Team).

Najlepszy strzelec ligi: Hubert Nowa-
kowski (Black Sun Ciechocinek).

fo
t.

 O
Si

R

Oldboy S∏u˝ewo wygra∏ 10. edycj´ Ciechociƒskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
pokonujàc w finale Black Sun Ciechocinek.
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Wszystkie cztery gole dla ciechocinian
zdoby∏ ¸ukasz Witucki, a trzy asysty
zaliczy∏ Arkadiusz Dryps.

Po 16 kolejkach Zdrój zajmuje w

tabeli ligi okr´gowej ósmà pozycj´
majàc 11 punktów przewagi nad strefà
spadkowà.

                 red.

Fina∏ X Ciechociƒskiej
Amatorskiej Ligi Futsalu

Dobry start Zdroju

Rozmowa
z Danielem Piotrowskim
z CKB Pot´˝nie Ciechocinek,
mistrzem Polski juniorów
w boksie w kategorii 64 kg

Zdrój: Zdoby∏eÊ tytu∏ mistrzowski
przed w∏asnà publicznoÊcià. Jakie to
uczucie?

 Daniel Piotrowski: Bardzo fajne.
Na trybunach by∏o du˝o znajomych.
Na poczàtku, zw∏aszcza przed pierwszà
walkà, by∏o to stresujàce. Ale póêniej
kibice tylko motywowali do walki.

Przeciwnicy postawili twarde wa-
runki?

- Z walki na walk´ by∏o coraz trudniej,
choç ju˝ w eliminacjach zmierzy∏em si´
z kadrowiczem i uda∏o mi si´ go poko-
naç. Nie by∏em faworytem, ale mamy
tytu∏.

Jak zacz´∏a si´ twoja przygoda z
boksem?

- Kamil Kurtys, mój szwagier, a dziÊ
prezes klubu, cztery lata temu zaczà∏
jeêdziç na treningi we W∏oc∏awku. Po-
czàtkowo mi si´ nie podoba∏o, myÊla-
∏em ˝e kilka razy pojad´ i powiem, ˝e
ju˝ mi si´ nie chce. Ale zaczà∏em bokso-
waç, pierwsze wygrane walki, fajne
uczucie i tak zosta∏em.

Us∏yszymy jeszcze o Danielu Pio-
trowskim?

- Na pewno. Trwa w∏aÊnie zgrupo-
wanie kadry przed turniejem na Litwie,
po którym trener b´dzie wybiera∏ za-
wodników do reprezentacji. Trzeba si´
pokazaç.

Na inauguracj´ rundy wiosennej CKS Zdrój Ciechocinek pewnie pokona∏
¸okietek BrzeÊç Kujawski 4-1.
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Ferie z Miejskim Centrum Kultury
Przez dwa tygodnie ferii zimowych w Miejskim Centrum Kultury odbywa∏y si´ warsztaty, zaj´cia plastyczne,
teatralne i plastyczne. Skorzysta∏o z nich ponad 1300 dzieci.

prowadzonych przez Kamil´ Marczak-
Lipowskà oraz Igora Pogorzelca z To-
ruƒskiego Klubu Tanecznego. W sali
kinowo-widowiskowej odby∏o si´ te˝
magiczne widowisko z iluzjonistà An-
drzejem Puêniakiem w roli g∏ównej,
który nie tylko zaczarowa∏ publicznoÊç,
ale te˝ zach´ca∏ widzów do nauki iluzji
i  udz ia ∏u  w in te rak t ywnych
prezentacjach na scenie.

Nie gas∏ te˝ projektor w kinie „Zdrój”.
Najm∏odsi mogli obejrzeç filmy „Gnomy
rozrabiajà” i „Pszczó∏ka Maja”, a m∏o-

dzie˝ „Gwiezdne wojny. Ostani Jedi”
w systemie 3D.

Z wszystkich propozycji MCK skorzy-
sta∏o ponad 1300 dzieci zarówno z
Ciechocinka, jak i Racià˝ka, Aleksan-
drowa Kujawskiego oraz Nieszawy.

Cieszymy si´, ˝e w czasach wszech-
ogarniajàcej kultury masowej, techniki
i multimediów, z tak du˝ym zaintere-
sowaniem spotka∏y si´ tradycja, historia
i r´kodzie∏o.

     red.

W tym roku w naszym wojewódz-
twie zimowe ferie trwa∏y od 12 do 25
lutego. Przez ca∏y ten czas drzwi Miejs-
kiego Centrum Kultury nie zamyka∏y
si´ ani na chwil´, nawet w weekendy.
Odbywa∏y si´ m.in. warsztaty rzemieÊl-
nicze, teatralne, plastyczne, taneczne,
seanse filmowe. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszy∏y si´ ró˝norodne war-
sztaty r´kodzielnicze, przybli˝ajàce naj-
m∏odszym znane, ale zapomniane za-
wody.

Animatorzy z Wioski Ginàcych Za-
wodów „Garniec” w Koronowie pro-
wadzili warsztaty garncarskie, szewskie
i papieru czerpanego. Podczas zaj´ç
garncarz - animator zaprezentowa∏
sposoby przygotowywania gliny oraz
ró˝norodne techniki toczenia przedmio-
tów na kole: dzbanów, mis czy Êwiecz-
ników. Uczestnicy mieli równie˝ mo-
˝liwoÊç poznania fragmentów historii
garncarstwa, bajek i anegdot zwiàza-
nych z tym starym zawodem. Ale naj-
fajniejsza by∏a mo˝liwoÊç w∏asnor´cz-
nego „lepienia” z gliny fantazyjnych
kubeczków, miseczek czy fili˝anek. Na
zakoƒczenie mali r´kodzielnicy mogli
zabraç swoje prace do domu.

Warsztaty szewskie przedstawia∏y
poszczególne procesy wyrobu oraz na-
prawy obuwia. Dzieci mog∏y w∏asno-
r´cznie przeszyç kawa∏ki skór oraz z
przygotowanych materia∏ów zrobiç
ma∏y bucik . Równie ciekawe okaza∏y
si´ warsztaty papieru czerpanego. Ka˝-
dy uczestnik móg∏ sam wyczerpaç kart-
k´ papieru, a tak˝e poznaç histori´ te-
go nieistniejàcego ju˝ rzemios∏a, które
mo˝na zobaczyç jedynie w nielicznych
ju˝ muzeach papiernictwa i drukarstwa
w Polsce.

Pachnàce, kolorowe i twórcze war-
sztaty mydlarskie prowadzi∏a Malwina
Gadziemska. Dzieci tworzàc gliceryno-
we myde∏ka mog∏y eksperymentowaç
z formà, kolorem, kszta∏tem i zapa-
chem. W∏asnor´cznie zrobione, pach-
nàce lawendà, ró˝à czy wanilià myde∏-
ka sta∏y sie pi´knà ozdobà niejednej
∏azienki.

Mateusz Zduniak z MCK przygotowa∏
animacje plastyczne, a Karolina Jasiƒska
zaj´cia teatralne. Dzieci wzi´∏y te˝ udzia∏
w warsztatach tanecznych hip-hopu



fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 L

ep
cz

yƒ
sk

i

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI3

SPIS TREÂCI

Wydawca: Urzàd Miejski Ciechocinka
Redaktor naczelny: Krzysztof Lepczyƒski
Wspó∏praca: Aldona Nocna, Barbara Kawczyƒska, Mariola Ró˝aƒska, Justyna
Ma∏ecka, Bartosz Lipiƒski
Druk: Pracownia Poligraficzna, ul. Chrobrego 145/147, Toruƒ, tel. 56 650 91 53.
Nak∏ad: 600 egz. | ISSN 1234 -155X | numer zamkni´ty 21.03.2018 r.
Kontakt: zdroj@ciechocinek.pl
Adres redakcji: Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta, ul. Zdrojowa 2b
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redagowania
tekstów oraz tytu∏ów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za opinie przedstawiane w publikacjach
zamieszczonych na ∏amach gazety.

Z ˚YCIA MIASTA

10 Nominacje do nagrody 
marsza∏ka,
Nowa komendant Policji

11 Vademecum dla seniora
15 Zdaniem psychologa

ROK PRAW KOBIET

12 Perfekcyjna pani domu

KULTURA

4 Muzyczne przygody AJEK
6 pARTyzant przekracza

muzyczne granice
9 Zdj´cia kobiet w bibliotece,

Cyfrowa czytelnia
13 Wielki balet w uzdrowisku
14 Anna Brzeziƒska w bibliotece

26 Ferie z Miejskim Centrum
Kultury

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

16 Âpiewajàcy poligloci
17 Konkurs fotograficzny

Aktywne ferie”
18 Stra˝acy od Puchatka
20 Taneczny sukces podopiecznej 

„Bajki”
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W lutowe popo∏udnie po pustych korytarzach ciechociƒskiej Szko∏y Podstawowej nr 1 niesie si´ melodia
„Diamonds” Rihanny. W jednej z sal, mimo ferii zimowych, spotka∏y si´ AJKI, zespó∏ muzyczny, w którym
Êpiewajà uczennice „Jedynki”.
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Muzyczne przygody Ajek

Podobne spotkania odbywajà si´
nawet kilka razy w tygodniu, zw∏aszcza
jeÊli dziewczynki przygotowujà si´ do
koncertów i festiwali. A kalendarz AJEK
jest napi´ty: wyst´py w Bydgoszczy,
Toruniu, Warszawie, Krakowie, ale i
Kownie, Pary˝u czy Rzymie. W ostatnim
czasie ciechocinianki ∏atwiej ni˝ w uz-
drowisku zobaczyç mo˝na na scenach
rozsianych po ca∏ej Polsce i Europie.
- Dostajemy mnóstwo zaproszeƒ i to
na wyjazdy zagraniczne. Tam lepiej nas
znajà ni˝ tu, w Ciechocinku - przyznaje
Iwona Krzysztanowicz, nauczycielka w
„Jedynce”, która od lat opiekuje si´
AJKAMI.

- Tych wyst´pów by∏o tak du˝o, ˝e
trudno stwierdziç, który z nich by∏ naj-
fajniejszy - mówi Matylda Pietrzykows-
ka, dziÊ ju˝ licealistka, wokalistka AJEK
z najd∏u˝szym sta˝em. - Co zapad∏o w
pami´ci? Koncert galowy festiwalu w
Rzymie czy w Pary˝u, ale i festiwal har-
cerski w Kielcach, na który przyje˝d˝a
wielu wykonawców z ca∏ej Europy. B´-
dàc za granicà przy okazji zwiedzamy
ró˝ne miejsca, poznajemy inne kultury
i ciekawych ludzi. Cz´sto to znajomoÊci

na lata - dodaje.

Bez lipy

AJKI przygotowujà si´ do wyst´pów
podczas regularnych prób, takich jak
ta, którà odwiedzi∏ „Zdrój”. - Na pró-
bach uczymy si´ emisji g∏osu, w∏aÊciwej
intonacji, pracujemy nad oddechem,
czystoÊcià dêwi´ku, interpretacjà, nad
wieloma ró˝nymi rzeczami, które sà
potrzebne, by zaÊpiewaç piosenk´ -
t∏umaczy Matylda Pietrzykowska. Ale
do sukcesu trzeba czegoÊ wi´cej ni˝
Êwietnych g∏osów. - Zespó∏ polega na
zgraniu. Bo jeÊli dziewczyny si´ nie
lubià, z tego wszystkiego b´dzie lipa -
 zaznacza Milena Kr´cisz.

Co Êpiewajà AJKI? - Staramy si´ si´-
gaç po ró˝ne gatunki, popowe, ale nie
tylko. Sama Êpiewam cz´sto poezj´
Êpiewanà - mówi Matylda Pietrzyko-
wska. - Staramy si´ te˝ Êpiewaç w in-
nych j´zykach, nie tylko po angielsku,
ale na przyk∏ad francusku, w∏osku, czes-
ku, ukraiƒsku czy rosyjsku. Ca∏y czas
szukamy czegoÊ nowego - podkreÊla.
AJKI sà ju˝ na tyle doÊwiadczone, ˝e
swoje festiwalowe wyst´py dostoso-

wujà do repertuaru, który majà przy-
gotowany.

Robimy coÊ, co lubimy

Du˝e festiwale to i du˝a, liczàca nie-
kiedy i setki osób, publicznoÊç. - Ka˝dy
si´ troch´ stresuje, ale staramy si´ to
jakoÊ ukryç - mówi Tosia Paƒka. M∏ode
artystki majà swój sposób na sceniczny
stres. - Patrz´ w jeden punkt i wtedy
jest dobrze - mówi Milena Kr´cisz. - Ja
sobie wyobra˝am, ˝e na sali nikogo
nie ma - dorzuca Magda Marciƒczyk.
- Cz´sto Êpiewajàc solo jestem przera-
˝ona, ale kiedy wychodz´ na scen´ z
zespo∏em, jest luzik - mówi Maja Kra-
kowiecka. Dla Natalii Zaborowskiej stres
bywa zaÊ motywujàcy. - Pomaga si´
skupiç przed wyjÊciem na scen´ - wy-
jaÊnia.

- Nie mo˝na powiedzieç, ˝e du˝a
widownia to pestka. Ale im jest wi´ksza,
tym wi´kszej liczbie osób musz´ prze-
kazaç to, o czym Êpiewam. I to mo˝e
byç trudne zadanie - podkreÊla Matylda
Pietrzykowska. - Przy wi´kszej sali sà
inne emocje, inaczej si´ wychodzi na
scen´. Czasami myÊlimy, ˝e pójdzie
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Spokoju ducha, radoÊci serca,
dobrego zdrowia i szcz´Êliwych chwil

w Âwi´ta Wielkanocne
˝yczy redakcja ‚„Zdroju Ciechociƒskiego”.
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W AJKACH Êpiewajà:
Matylda Pietrzykowska, Zosia ¸´ga,

Tosia Paƒka, Magda Marciƒczyk,
Marianna Mas∏owska, Maja

Krakowiecka, Natalia Zaborowska
i Zosia Pietrzykowska.

W AJECZKACH Êpiewajà:
Milena Kulpa, Natalia Mazur, Wiktoria
K´dzierska, Lenka Krakowiecka, Kinga

Derengowska, Natalka Skrodzka
i Milena Kr´cisz.

trafia∏am w dêwi´ki i bardzo mi si´
podoba∏y piosenki innych ludzi, ró˝ne
dêwi´ki, instrumenty. Tak to si´ zacz´∏o
- mówi Magda Marciƒczyk.

Ten zespó∏ to przede wszystkim pasja
i talent. - JeÊli ktoÊ si´ interesuje Êpie-
wem, musi si´ w to wczuç - t∏umaczy
Tosia Paƒka. - Cz∏owiek ma to w ge-
nach, kocha to robiç i nikt nie musi go
do tego zmuszaç - dodaje.

Przygoda i nauka

Nie ma miesiàca, by AJKI nie wróci-
∏y z kolejnego konkursu czy festiwalu
z nagrodà. Dzi´ki zwyci´stwu na prze-
glàdzie w Krakowie dziewczynki b´dà
nied∏ugo nagrywaç p∏yt´. M∏ode wo-
kalistki nie przestajà jednak snuç mu-
zycznych planów. Tych mniejszych, jak
choçby planowanego na czerwiec mu-
sicalu, ale i tych wi´kszych. Matylda
chcia∏aby Êpiewaç w teatrze muzycz-
nym. Magda pisaç w∏asne piosenki. A
wszystkie dziewczynki mówià o udziale
w telewizyjnym programie The Voice
Kids. - To telewizja, inne realia. Przygo-
da, a do tego nauka - mówià zgodnie

wokalistki.
Po latach wyst´pów AJKI sà czymÊ

wi´cej ni˝ tylko zespo∏em muzycznym.
- Przez ten czas dziewczyny przyzwy-
czai∏y si´ do swoich g∏osów, Êwietnie
si´ zgra∏y - mówi Matylda Pietrzyko-
wska. - Gdyby przyszed∏ jakiÊ nowy
g∏os albo któregoÊ by zabrak∏o, to nie
by∏oby to samo.

Z utworem „Diamonds” AJKI zdoby-
∏y I miejsce na VI Festiwalu Piosenki
Obcoj´zycznej w Choceniu, natomiast
Matyda Pietrzykowska wyÊpiewa∏a II
miejsce.

dobrze, a przed samym wyst´pem do-
pada nas taki stres, ˝e zaczynamy si´
trzàÊç. Ale jak ju˝ wychodzimy na scen´
i czujemy si´ w swoim Êrodowisku, bo
robimy coÊ, co lubimy, skupiamy si´
na tym, ̋ eby pokazaç si´ z jak najlepszej
strony. I stres odchodzi na drugi plan.

Ogromny wysi∏ek wynagradzajà jed-
nak chwile po wyst´pie. - Kiedy wszyst-
ko dobrze zaÊpiewamy i cieszymy si´
z wyst´pu, rozpiera nas duma - mówi
Tosia Paƒka. - Kiedy jest bis, wiemy ˝e
widzom si´ podoba∏o, ˝e dobrze za-
Êpiewa∏yÊmy - mówi Marianna Mas∏o-
wska. - Czasem jednak czujemy, ˝e coÊ
posz∏o nie tak. Ale i wtedy wiem, ˝e
zrobi∏yÊmy to, na co nas staç - dodaje.

Muzyka w genach

D∏uga historia AJEK sprawia, ˝e wiele
dziewczynek to ju˝ drugie Êpiewajàce
pokolenie. - Moja mama Êpiewa∏a w
poprzednim zespole prowadzonym
przez panià Iwonk´ i stàd ja si´ tu zna-
laz∏am - mówi Magda Marciƒczyk. Ro-
dzice zresztà nie tylko przyprowadzajà
swoje pociechy na zaj´cia, ale i aktywnie
wspierajà ich poczynania. Pomagajà
sfinansowaç wyst´py w festiwalach,
wspierajà logistycznie, finansowo i
poÊwi´cajà swój czas. - Bez nich nie
by∏oby AJEK - mówi Iwona Krzysztano-
wicz.

Wi´kszoÊç dziewczynek trafia do ze-
spo∏u dzi´ki szkolnym konkursom,
zw∏aszcza „Andrzejkowej nucie”. -
Zawsze interesowa∏am si´ Êpiewaniem
- mówi Tosia Paƒka. - Posz∏am na „An-
drzejkowà nut´”, zaj´∏am drugie miejs-
ce i tak dosta∏am si´ do AJEK - opowia-
da. - Zawsze podoba∏y mi si´ wyst´py
dziewczyn, dlatego przysz∏am do tego
zespo∏u - dorzuca Maja Krakowiecka.
- Ju˝ w przedszkolu interesowa∏am
Êpiewaniem, lubi∏am Êpiewaç do telewi-
zora i taƒczyç. Wystàpi∏am te˝ na fe-
stiwalu w Racià˝ku. Chcia∏am to roz-
winàç jeszcze bardziej, przesz∏am w
„Andrzejkowej nucie” i jestem w AJ-
KACH - mówi Milena Kulpa. - Mama
mówi∏a mi kiedyÊ, ˝e jak by∏am ma∏a,



O muzycznych eksperymentach, koncertach w Iranie i nowej p∏ycie pARTyzanta „Kenopsja” opowiada Krzysztof
Toczko, po∏owa muzycznego duetu.
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pARTyzant przekracza
muzyczne granice

Krzysztof Lepczyƒski: Czym jest
kenopsja?

Krzysztof „Partyzant” Toczko:
Kenopsja to niesamowita atmosfera
panujàca w miejscu pustym, które zwy-
czajowo jest przepe∏nione. Mo˝na to
porównaç do pustego stadionu po me-
czu pi∏karskim albo korytarza szkolnego
wieczorem. To miejsce zazwyczaj t´tni
˝yciem, ale kiedy cz∏owiek jest w nim
sam, atmosfera samotnoÊci jest przej-
mujàca. Kiedy szuka∏em nazwy dla jed-
nego z utworów, a zarazem ca∏ej p∏yty,
gdzieÊ kàtem ucha us∏ysza∏em o zesta-
wie s∏ów okreÊlajàcych nowe zjawiska,
nowe emocje. Jednym z nich by∏a ke-
nopsja.

Znajdziemy jà na tym krà˝ku?
- P∏yta pe∏na jest niedopowiedzeƒ i

ciekawostek, których mo˝na szukaç i
w Êrodku, i na ok∏adce. Utwory nie sà
u∏o˝one przypadkowo, ∏àczy je w∏aÊnie
kenopsja. OczywiÊcie, nie jest to z∏e
uczucie, z samotnoÊcià mo˝na sobie
poradziç i p∏yta dostarcza wielu pod-
powiedzi, jak to zrobiç. Ka˝dy uwa˝ny
s∏uchacz odgadnie pomys∏, jaki mi przy-
Êwieca∏.

Bra∏eÊ udzia∏ w wielu muzycznych
projektach. Czym jest dla ciebie pAR-
Tyzant?

- Zaczyna∏em w zespole D˝em, z któ-
rym wspó∏pracuj´ do dzisiaj. On nauczy∏
mnie najwi´cej. Po pierwsze, by∏em

nastolatkiem i szuka∏em dopiero po-
mys∏u na ˝ycie. Po drugie, to byli ludzie
z, moim zdaniem, ciekawym i konsek-
wentnym poglàdem na ˝ycie, gdzie
wa˝na jest przyjaêƒ, szczeroÊç, prawda,
gdzie nie ma Êciemniania. Ryszard Rie-
del jest osobowoÊcià, która uczy pokory,
uczy spojrzenia na ˝ycie przez ró˝ne
problemy, które mo˝na przezwyci´˝yç.
Jemu akurat nie uda∏o si´ pokonaç na-
∏ogu, ale próbowa∏ i da∏ ludziom du˝o
fajnych emocji. No i muzyka, blues-
rockowa z elementami reggae, które
miejscami znaleêç mo˝na na p∏ycie
pARTyzanta.

Potem by∏a Zdrowa Woda, z którà
gra∏em 15 lat i do dziÊ przyjaêni´ si´ z
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jej muzykami. To jest rock’n’roll, szcze-
roÊç i Êwietne teksty Marka Modrzeje-
wskiego. Teksty zawsze by∏y dla mnie
integralnà cz´Êcià ka˝dej piosenki, a
oba zespo∏y tekstowo stojà na najwy˝-
szym poziomie, co stara∏em si´ tak˝e
przenieÊç do najnowszego projektu.

pARTyzant jest wi´c jakàÊ wypad-
kowà wszystkich dotychczasowych do-
Êwiadczeƒ muzycznych. Ale nie tylko
moich, bo drugà cz´Êcià duetu jest
Miko∏aj, który s∏ucha innej muzyki ni˝
ja. Niektórych zespo∏ów s∏uchamy
wspólnie, ale on ma inne, m∏ode spoj-
rzenie na muzyk´, na sposób dzia∏ania
estradowego. Ten duet nie móg∏by
istnieç z innym perkusistà. Dzi´ki temu,
˝e Miko∏aj jest taki, a nie inny, i dzi´ki
temu, ˝e jest moim synem, czyli mamy
jakieÊ wspólne fluidy, uda∏o nam si´
stworzyç projekt pe∏en eksperymentów
i improwizacji. P∏yt´ nagrywaliÊmy na
˝ywo, siedzàc we dwójk´ w studiu. Na
krà˝ku s∏ychaç wi´c t´ koncertowà
nut´.

Choç nagrywacie p∏yt´ studyjnà,
nie boicie si´ improwizowaç, bawiç
muzykà. Czy to nie pokazuje, czym
ona dla was jest?

- Zdecydowanie tak. Grajàc koncerty
zauwa˝yliÊmy, ˝e nasze utwory ewolu-
ujà. Z ró˝nych powodów. Bo ludzie re-
agujà tak, a nie inaczej, bo sala brzmi
tak, a nie inaczej, bo Miko∏ajowi urodzi∏
si´ jakiÊ pomys∏ albo mi si´ coÊ ubzdu-
ra∏o. Niektóre utwory na tej p∏ycie po-
wsta∏y zupe∏nie spontanicznie, na kon-
certach. DoszliÊmy do wniosku, ̋ e skoro
tak wyglàda nasze granie, spróbujemy
je przenieÊç do studio. Adam Mazurkie-

wicz, m∏ody, zdolny producent, pod-
powiedzia∏ nam, ˝e jako zespó∏ kon-
certowy mo˝emy to zrobiç w ten spo-
sób.

Dzi´ki tej formie nagrywania na p∏y-
cie pojawi∏o si´ kilka ciekawostek. Choç-
by w „Medad ha”, nad którym d∏ugo
pracowaliÊmy, bo grany jest o∏ówkami
na gitarze, po nagraniu na Êcie˝ce us∏y-
szeliÊmy obcy, metaliczny dêwi´k, który
wychwyci∏y mikrofony. ByliÊmy zdruz-
gotani. A Adam mówi: s∏uchajcie, czy
on wam naprawd´ przeszkadza? Oka-
za∏o si´, ˝e na pod∏og´ spad∏ pierÊcieƒ
od gitary. W koƒcu wykorzystaliÊmy
ten dêwi´k w utworze… rzucajàc pierÊ-
cieƒ raz jeszcze.

W Ciechocinku dzia∏a mnóstwo
Êwietnych zespo∏ów. Skàd tyle mu-
zyki w ma∏ym miasteczku?

- Ciechocinek ma swój potencja∏.
Swoje 30-lecie obchodzi Zdrowa Woda,
zespó∏ który zapoczàtkowa∏ Wielkà
Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy. W mieÊ-
cie dzia∏a wspania∏y oÊrodek „Sajgon”,
z którego pochodzi zespó∏ Sko∏owani.
Poczàtkowo grali amatorsko, a z cza-
sem przyciàgn´li do siebie muzyków
wysokiego formatu. Jest te˝ m∏odzie˝,
stàd wywodzi si´ zespó∏ Storytellers. I
takie projekty jak Neskam Studio, czyli
¸ukasz Ma∏ecki i Witek Popio∏ek, którzy
od lat wspierajà nas w sprawach wizu-
alnych. Majà niestandardowe podejÊcie,
nie sà wypaczeni, wiele robià dla idei,
a z tego powstajà najfajniejsze rzeczy.

Co jest tego przyczynà? Nie wiem,
mo˝e t´˝nie (Êmiech). Na pewno wa˝ne
jest wspieranie takich inicjatyw przez
Miejskie Centrum Kultury. W Bydgosz-

czy trudno znaleêç nawet sal´ prób, w
Warszawie to prawie niemo˝liwe. Oczy-
wiÊcie wszystko mo˝na wynajàç, ale
jeÊli zespó∏ zaczyna, to skàd ma wziàç
pieniàdze na wynajem sali? W Ciecho-
cinku MCK wspiera m∏ode zespo∏y, co
jest bardzo wa˝ne, by mog∏y si´ roz-
wijaç.

W Ciechocinku mamy wi´c Êwietne
tradycje, potencja∏ twórczy i ludzi,
którzy pokazujà, ˝e nie ma barier. To
wszystko sprawia, ˝e to miejsce jest
bardzo przyjazne dla muzyki.

Co w∏aÊciwie gra pARTyzant?
- Trudno to sklasyfikowaç. Chyba

najbardziej podoba mi si´ stwierdzenie
Iraƒczyków, którzy twierdzà, ˝e gramy
rock eksperymentalny. To dosyç szero-
kie poj´cie, ale wydaje si´ celne. Z kolei
jeden z naszych ulubionych hip-hopow-
ców, Bisz, powiedzia∏ ˝e gramy rocka
z przes∏aniem. To te˝ mi si´ podoba,
bo, jak mówi∏em, tekst jest integralnà
cz´Êcià naszego grania.

Wspomnia∏eÊ o Iranie, który nie
kojarzy si´ z rockiem. Co to za his-
toria?

- MieliÊmy ten zaszczyt, ˝e zapisa-
liÊmy si´ w historii tego kraju jako pierw-
szy zespó∏ rockowy, który zagra∏ w
presti˝owej hali Vahdat Hall w Tehera-
nie. Do tej pory w tym miejscu wyst´po-
wali wykonawcy muzyki etnicznej. My
zagraliÊmy tam rock’n’rolla, i to po
polsku. Skàd si´ to wzi´∏o? Jeden z
fanów mojego stylu gry, Farbod Farza-
mi Pouya, chcia∏, ˝ebym poprowadzi∏
w Teheranie warsztaty gitarowe. Od
tego to si´ zacz´∏o. Rozmowy trwa∏y
ponad rok, w koƒcu znalaz∏ osoby
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pARTyzant

Rodzinny duet ojca i syna, który tworzà
Krzysztof Toczko (gitary, wokal) oraz Miko-
∏aj Toczko (perkusja). Duet porusza si´
p∏ynnie pomi´dzy ró˝nymi stylistykami, nie
brakuje mocnych, rockowych riffów, blu-
esowych smaczków, humoru i zabawy prze-
platanej zadumà. Wa˝nym, nieodzownym
elementem koncertów jest interakcja z pu-
blicznoÊcià oraz nieskr´powana improwizacja.
Najnowszà p∏yt´ pARTyzanta „Kenopsja”
kupisz m.in. w serwisie nuplays.

Krzysztof
Toczko

Poczàtek swojej dzia∏alnoÊci artystycznej
zawdzí cza grupie D˝em, z którà wspó∏pracu-
je do dziÊ, a w latach 1991-94 stale jej to-
warzyszy∏ grajàc na akordeonie, harmonijce
ustnej i gitarze (muzyk goÊci na szeÊciu
wydawnictwach zespo∏u). Gitarzysta do
perfekcji opanowa∏ trudnà i widowiskowà
technik´ tappingu obur´cznego, która
umo˝liwia mu niezale˝ne granie na dwóch
gitarach jednoczeÊnie.

w∏adne do zorganizowania koncertu,
co w Iranie jest bardzo trudne, bo ˝eby
tam wystàpiç trzeba mieç pozwolenia.
I to na ka˝dy utwór, a nawet ich kolej-
noÊç. A jeÊli chodzi o Vahdat Hall, te
pozwolenia jest bardzo trudno zdobyç.

Okaza∏o si´, ˝e by∏ to celny strza∏,
bo zainteresowanie przerodzi∏o si´ w
dwa koncerty. Jeden zosta∏ wyprzedany
w ciàgu tygodnia, dlatego zarezerwo-
wano hal´ po raz drugi i ten drugi kon-
cert równie˝ wyprzedaliÊmy. ZagraliÊ-
my wi´c dwa koncerty, to by∏o w
kwietniu ubieg∏ego roku. Mamy trzylet-
ni kontrakt, w kwietniu znów tam za-
gramy.

Mamy tam wspania∏à publicznoÊç,
bardzo wdzi´cznà. To publicznoÊç moc-
no s∏uchajàca, potrafià si´ wyciszyç,
ale i zareagowaç. Wi´c sercem jesteÊ-
my z Iraƒczykami. Trudno ludziom w
to uwierzyç, nikomu si´ to nie uda∏o i,
póki co, jesteÊmy jedynym zespo∏em
rockowym, który tam gra.

Iran to zupe∏nie inna kultura. Czym
dla nich jest muzyka, którà gracie?

- Oni t´ muzyk´ znajà, bo majà do-
st´p do internetu, choç ograniczony,
i znajà wykonawców. Ale jest to coÊ,
czego oni fizycznie nie doÊwiadczyli.
My mo˝emy sobie jeêdziç i oglàdaç
koncerty, a ˝eby wyjechaç z Iranu na
jakiÊ koncert, to jest skomplikowana
sprawa. My przywieêliÊmy im po prostu
rock’n’rolla. Wi´c na pewno przyszli
tam na rocka. Po drugie, nasze wyst´py
traktujemy emocjonalnie. Okaza∏o si´,
˝e wiele osób, które by∏y na pierwszym
koncercie, posz∏o na ten sam koncert
nast´pnego dnia. Dokupili bilety, ˝eby

jeszcze raz zobaczyç to samo. Ale nie
zobaczyli tego samego, bo zagraliÊmy
troch´ inaczej. Po trzecie, oni bardzo
lubià instrumenty na których gramy,
gitar´ i perkusj´.

Nie traktujesz tych instrumentów
jak wielu innych muzyków, robisz z
nimi coÊ wi´cej. Skàd potrzeba szu-
kania nowych form gry?

- Uwielbiam eksperymenty i impro-
wizacj´. Jednym z pierwszych ekspery-
mentatorów i improwizatorów, któ-
rych pozna∏em, by∏ Ryszard Riedel.
Niewiele na koncertach mówi∏, ale gdy
coÊ powiedzia∏, coÊ zrobi∏, okazywa∏o
si´, ˝e by∏o to ogromnie wa˝ne i bez
tego koncert by wiele straci∏. Obserwo-
wa∏em wi´c go, obserwowa∏em te˝
KrzyÊka Âcieraƒskiego, wspania∏ego
instrumentalist´ i basist´.

Gitara elektryczna jest bardzo m∏o-
dym instrumentem, to sà lata 20., ma-
my wi´c góra stuletnià tradycj´. Forte-
pian to 1711 rok, a ludzie wcià˝ szukajà
pomys∏ów, jak z niego wydobywaç
nowe emocje, dêwi´ki. Doszed∏em wi´c
do wniosku, ˝e nale˝y szukaç. A ˝e
mam dar kreatywnoÊci, podobnie jak
mój syn, postanowiliÊmy nie szuflad-
kowaç si´ i nie robiç sobie ˝adnych
barier. Te granice staramy si´ poko-
nywaç w ró˝ny sposób. Dobrym przy-
k∏adem jest Iran. Jeden z naszych utwo-
rów by∏ emitowany przez CNN. To jest
pewne pokonywanie granic i to utwier-
dza nas w przekonaniu, ˝e warto szu-
kaç swojego stylu, swojego pomys∏u
na brzmienie, sposobu grania, by jak
najlepiej wyraziç to, kim jesteÊmy.



W galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej 7 marca odby∏ si´ wernisa˝
wystawy fotograficznej „Byç kobietà”. Autorkami zdj´ç sà Gra˝yna
Ochociƒska i Wanda Rosiƒska.

Zdj´cia kobiet
w bibliotece

- To ju˝ trzecia wystawa w bibliotece
w okolicach 8 marca, zawsze nawiàzu-
jemy z tej okazji do Dnia Kobiet - mó-
wi∏a otwierajàc wystaw´ Gra˝yna Ocho-
ciƒska, prezes Uniwersytetu dla
Aktywnych i wspó∏autorka wystawy. -
 Warto obchodziç to Êwi´to, pokazywaç
kobiety w ka˝dym wieku i pochodzàce
z ró˝nych kultur. Bo moje zdj´cia to
g∏ównie retrospekcje z wycieczek - do-
da∏a.

- Ka˝de zdj´cie ma jakàÊ histori´ -
wyjaÊnia∏a Wanda Rosiƒska, wspó∏-
autorka wystawy. - To g∏ównie repor-
terskie, niepozowane kadry. Stara∏am
si´ uchwyciç sytuacj´, wyraz twarzy,
Êwiat∏o, energi´ bijàcà z postaci - do-
da∏a.

Wernisa˝ krótkim wyst´pem muzycz-
nym wzbogacili S∏awa Paracka, Iwona
Piàtek i Jerzy Sobierajski.

Na otwarciu wystawy pojawili si´
licznie ciechocinianie, a wÊród nich
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz, Aldona
Nocna, wiceprzewodniczàca Rady
Miejskiej i Marcin Strych, przewodni-
czàcy  komisji kultury Rady Miejskiej,

który wspó∏tworzy∏ wystaw´ dokonujàc
selekcji zdj´ç.

Wystaw´ „Byç kobietà” mo˝na oglà-
daç w galerii Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej do 8 kwietnia.

     red.

Cyfrowa
czytelnia
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Miejska Biblioteka Publiczna zapra-
sza do korzystania z bezp∏atnego dost´pu
do Legimi, wypo˝yczalni e-booków z do-
st´pem do ponad 25 tys. ksià˝ek.

- Szukamy alternatyw dla tradycyjnej
ksià˝ki - mówi Mariola Ró˝aƒska, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jak mówi,
biblioteka stara si´ na ró˝ne sposoby przy-
ciàgnàç do lektury, czy to poszerzajàc ba-
z´ audiobooków (dziÊ jest ich ponad 200)
czy to zapraszajàc do wypo˝yczania e-bo-
oków. To mo˝liwe jest od poczàtku marca.

Platforma Legimi umo˝liwia czytanie
ksià˝ek w formie cyfrowej na tabletach,
smartfonach lub czytnikach. Dzi´ki wspó∏-
pracy ciechociƒskiej biblioteki z Ksià˝nicà
Kopernikaƒskà, ciechocinianie, którzy zg∏o-
szà takà ch´ç, mogà korzystaç z platformy
bezp∏atnie.

Aby uzyskaç dost´p do Legimi, wystar-
czy za∏o˝yç kart´ bibliotecznà, odebraç kod
dost´pu w bibliotece, za∏o˝yç konto w apli-
kacji i wpisaç otrzymany kod. Po pobraniu
aplikacji i zalogowaniu si´ mo˝na rozpoczàç
czytelniczà przygod´. Liczba bezp∏atnych
kont jest ograniczona, a zainteresowanie,
jak s∏yszymy w bibliotece, spore.

      red.
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Kabaret Jurki wystàpi∏ 7 marca w sali
widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury
z programem „Âwi´ta polskie”.

Kabaret Jurki to jeden z czo∏owych
przedstawicieli Zielonogórskiego Zag∏´bia
Kabaretowego. Za∏o˝ona w 1994 roku
grup´ tworzà Agnieszka Litwin-Sobaƒska,
Wojciech Kamiƒski, Przemys∏aw ˚ejmo i
Marek Litwin.

      red.

Jurki Êwiàtecznie


