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AJKI nagrodzone
na festiwalu w Kielcach

Jazz przyniós∏
szcz´Êcie pod t´˝niami

Festiwal Wis∏y
rozpoczà∏ si´ w Ciechocinku

Wodny plac zabaw
zaprasza najm∏odszych
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Festiwal Operowo-Operetkowy zza kulis.

KALENDARZ WYDARZE¡

Wrzesieƒ

1 wrzeÊnia

Mi´dzynarodowy Festiwal
„Blues bez Barier”

Zdrowa Woda ods∏ania
gwiazd´ na Ciechociƒskim

Deptaku S∏aw

8 wrzeÊnia

Narodowe czytanie -
„PrzedwioÊnie”

Minimaraton integracyjny
„Bieg Solny”

Katolicki Piknik Rodzinny

10 wrzeÊnia

Retransmisja opery
„Eugeniusz Oniegin”

w kinie „Zdrój”

15 wrzeÊnia

Bieg Grand Prix T´˝nie Run

16 wrzeÊnia

Ogólnopolskie Spotkania
Teatralne:

„Andropauza 3”

29 wrzeÊnia

Ogólnopolskie Spotkania
Teatralne:

„Jaskiniowcy”

Aktualny kalendarz wydarzeƒ
znajdziesz na

www.ciechocinek.pl.



W otoczeniu parku Zdrojowego, we wn´trzach Teatru Letniego, a tak˝e w toruƒskim klubie Pamela odbywa∏a si´ czwarta
edycja Happy Jazz Festiwal.

FESTIWALE
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W Ciechocinku jazz rozbrzmiewa∏
18 i 19 sierpnia w muszli koncertowej
i Teatrze Letnim. Na obu scenach wy-
stàpi∏y niekwestionowane gwiazdy
muzyki jazzowej, ale i lokalni wykonaw-
cy o nie mniejszym dorobku.

- ChcieliÊmy, ˝eby Ciechocinek prze-
sta∏ kojarzyç si´ z popularnà muzykà,
którà cz´sto s∏yszymy na ulicach - mówi
Jerzy Szymaƒski z Centrum Niezale˝-
nego ˚ycia „Sajgon”, które wspó∏orga-
nizuje festiwal. - I choç mamy w uzdro-
wisku oper´ i operetk´, chcieliÊmy
wprowadziç nowà jakoÊç do naszego
miasta. MyÊl´, ˝e to si´ uda∏o, bo zapo-
trzebowanie na t´ muzyk´ jest ogrom-
ne - dodaje.

NowoÊcià jest trzeci dzieƒ festiwalu,
który odby∏ si´ w legendarnym Hard
Rock Pubie Pamela w Toruniu. - Zale˝y
nam na tym, by festiwal wybrzmia∏,
mia∏ odpowiednià rang´, dlatego os-
tatni koncert retransmitujemy w Radiu
PiK - mówi Dariusz Kowalski, mened˝er
Pameli. Zwraca te˝ uwag´ na wspó∏-
prac´ ze zwiàzanymi z uzdrowiskiem
artystami. - W Ciechocinku mieszkajà
i funkcjonujà kreatywni, naprawd´
wysokiej klasy muzycy. To wyjàtkowi
ludzie, wspó∏praca z nimi to wejÊcie
na wy˝szy poziom. Wiem co mówi´,
bo organizuj´ takie wydarzenia od 20

lat - dodaje.
Oba ciechociƒskie koncerty prowadzi∏

Marek Gaszyƒski, nestor polskiego
dziennikarstwa muzycznego, który wraz
z Adamem J´drzejowskim, nestorem
polskiego jazzu, odebra∏ z ràk burmis-
trza Leszka Dzier˝ewicza pamiàtkowe
tablice. Koncertowi w Teatrze Letnim
towarzyszy∏a plenerowa gie∏da p∏yt
winylowych.

Festiwal organizowa∏ Urzàd Miejski
w Ciechocinku, Agencja Koncertowa
„Sajgon” oraz HRP Pamela w Toruniu.
Impreza zosta∏a dofinansowana przez
Gmin´ Miejskà Ciechocinek, Urzàd Mar-
sza∏kowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu, Starostwo
Powiatowe w Aleksandrowie Kujaws-
kim, Zwiàzek Artystów Wykonawców
STOART oraz Stowarzyszenie Centrum
Niezale˝nego ˚ycia w Ciechocinku.

Rozmowa z Markiem Gaszyƒskim
dziennikarzem muzycznym, prowa-
dzàcym Happy Jazz Festiwal

„Zdrój Ciechociƒski”: Dlaczego
ciechociƒski jazz jest happy?

Marek Gaszyƒski: Ciechocinek jest
miastem, do którego na ogó∏ przyje˝-
d˝ajà ludzie chorzy, na rehabilitacj´,
na mniej czy bardziej bolesne zabiegi,
i trzeba to im jakoÊ wynagrodziç. Czu-

jà si´ samotni, nie zawsze wiedzà, jak
dalej iÊç z tym ˝yciem, z tà chorobà,
dlatego jazz powinien byç happy,
szcz´Êliwy, radosny. Stàd dixieland,
boogie-woogie, troch´ swingu, je˝eli
wspó∏czesne odmiany, to te˝ z tem-
peramentem. Jednym s∏owem jazz
niedo∏ujàcy. Rano sà zabiegi, po po-
∏udniu odpoczynek, a wieczorem
mo˝na wyjÊç, pos∏uchaç, potaƒczyç i
cieszyç si´. Trzy dni to mo˝e i ma∏o,
ale nie wymagajmy za du˝o.

Zapowiadajàc jeden z koncertów
mówi∏ pan o miejscu Ciechocinka na
jazzowej mapie. Jak wyglàda na niej
ten festiwal?

Szcz´Êliwy jazz
w trzech ods∏onach
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- Trzy pierwsze edycje trwa∏y jeden
dzieƒ, tegoroczna to ju˝ trzy dni. I na
tym poprzestaniemy, ale chcemy ró˝-
nicowaç repertuar, pokazaç ró˝ne ga-
tunki jazzu, w∏àczyç bluesa i pokrewne
formy, np. ragtime. Ile znaczy to wy-
darzenie? W tej chwili praktycznie ka˝de
miasto ma swój festiwal, wiele z nich
ma charakter jazzowy, wydaje si´ na
nie spore pieniàdze. Przyda∏oby si´ roz-
winàç nasz festiwal, Êciàgnàç jakieÊ
nazwiska, zagraniczne gwiazdy. A ab-
solutna czo∏ówka jest bardzo droga.

Czym jest dzisiaj jazz?
- Jazz jest sztukà. Urodzi∏ si´ w Ame-

ryce na prze∏omie XIX i XX wieku jako
muzyka ludyczna, taneczna. W Nowym
Orleanie taƒczono w parkach, pod go-

∏ym niebem, na skrzy˝owaniach ulic.
W jednym tylko wypadku jazz by∏ smut-
nawy: kiedy umar∏ cz∏onek rodziny lub
przyjaciel. W kondukcie idàcym na
cmentarz grano wolne, sm´tne bluesy,
martwiàc si´, ˝e bliskiego nie ma wÊród
nas. Ale kiedy cz∏owieka pochowali, on
szed∏ do nieba, trzeba si´ by∏o cieszyç.

Kiedy jazz pod koniec lat 50. wszed∏
do filharmonii, funkcj´ tanecznà przejà∏
rock and roll i jazz sta∏ si´ gatunkiem
bardzo trudnym, zamkni´tym dla szer-
szej publicznoÊci. ˚eby s∏uchaç jazzu,
ludzie ubierali si´ elegancko. Ale potem,
gdy jazz zaczà∏ traciç charakter kaplicy,
wróci∏ do swojej dawnej roli. Choç
wcià˝ traktowany jest jako sztuka.

Sko∏owani i przyjaciele
Zespó∏ Sko∏owani zwiàzany jest z ciechociƒskim Centrum Niezale˝nego
˚ycia Sajgon. Dlaczego nazwa Sko∏owani? Bo troszeczk´ zakr´ceni,
wieczni ch∏opcy z siwymi g∏owami, dla których mi∏oÊç, przyjaêƒ i rock
and roll sà najwi´kszymi wartoÊciami. A to, ˝e dla dwóch z nich coÊ
si´ przyczepi∏o do ty∏ka, nie ma ˝adnego znaczenia. Sta∏y sk∏ad zespo∏u
tworzà Jerzy Szymaƒski, Krzysztof „Broda” Sieradzki, Maja Miko∏ajczak,
Adam Majewski, Krzysztof Biaduƒ, Dariusz Grzelak i Juan Perez. Pod-
czas Happy Jazz zagra∏ z nimi Apostolis Anthimos, multiinstrumentalista,
gitarzysta rockowi i jazzowy, zwiàzany m.in. z D˝emem czy SBB.

Leburn Maddox Band
Mieszkajàcy w angielskim Northampton muzyk, którego aktywnoÊç
na scenie bluesowej si´ga lat 70-tych ubieg∏ego stulecia, wyst´powa∏
z tak cenionymi artystami, jak m.in.: Lionel Richie, Patti La Belle, John
Lee Hooker czy grupa Kool and the Gang.

Jaros∏aw Ma∏ys & Izabela Zajàc
Jaros∏aw Ma∏ys to pianista jazzowy, aran˝er, muzyk sesyjny i kompozytor.
Absolwent klasy fortepianu jazzowego na Wydziale Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej w Katowicach. Wyst´powa∏ na wielu festiwalach: Jazz
Jamboree, Umbria Jazz Festival we W∏oszech, Pori Jazz Festival w Fin-
landii. Wspó∏pracowa∏ z czo∏ówkà polskich i zagranicznych muzyków
jazzowych. Ostatnio koncertowa∏ z gwiazdà jazzu z USA -saksofonistà
tenorowym - Scottem Hamiltonem.
Izabela Zajàc to polska wokalistka jazzowa, absolwentka Akademii
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Wyst´powa∏a m.in. pod-
czas Jazz Jamboree, Sopot Jazz Festiwal i Old Jazz Meeting. W 2001
roku nominowana do Fryderyka w kategorii Jazzowy Album Roku.
Wyst´puje równie˝ na deskach Teatru Muzycznego Roma.

Joanna Dudkowska feat. Kova
Po∏àczenie muzyki wykonywanej przez profesjonalnà grup´ artystów
uzupe∏niajàcy dwie osobowoÊci sceniczne: Joann´ grajàcà na gitarze
basowej i Agnieszk´ na wiolonczeli, które tworzà niespotykany duet.
Joanna Dudkowska to basistka, pedagog, absolwentka Akademii
Muzycznej w Poznaniu. Gra∏a na najwi´kszych festiwalach w Polsce
i za granicà m.in. International Blues Challenge 2015 (Memphis TN
USA), Rawa Blues Festival, Jimiway Blues Festiwal. Wyst´powa∏a m.in.
z takimi muzykami jak: Robert Chojnacki, Wojciech Hoffmann, Niki
Buzz, Dr Blues, Grzegorz Kupczyk, Leszek Cichoƒski, Piotr Ka∏u˝ny,
Marta Podulka, Jacek JaguÊ, Bobby ”Mercy” Oliver i wielu innych
znakomitych polskich i zagranicznych muzyków. Uczestniczka programu

telewizyjnego Must Be The Music 4 z zespo∏em Lejdis bez Gentlemen.
Razem z amerykaƒskim gitarzystà Niki Buzzem i zespo∏em Dr Blues
& Soul Re Vision nagra∏a album „Dr Blues - Tribute To Ol’Skool
Masters”, który zosta∏ najlepszà p∏yta bluesowà roku 2013 w Polsce.

Bernard Maseli Trio
Bernard Maseli to najbardziej rozpoznawalny w Polsce wibrafonista,
a poza tym kompozytor, aran˝er, producent muzyczny i pedagog.
Absolwent Wydzia∏u Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej
w Katowicach. Z zespo∏em Walk Away nagra∏ dziesi´ç albumów i
wyst´powa∏ na wielu polskich i zagranicznych festiwalach, w tym jako
support przed Milesem Davisem podczas jego niemieckiej trasy kon-
certowej w 1990 roku. Pierwszy autorski projekt - The Globetrotters
- Maseli za∏o˝y∏ z saksofonistà Jerzym G∏ówczewskim i wokalistà Kubà
Badachem w 1999 roku. Nagrali, jak dotàd, cztery albumy, zagrali
ponad pi´çset koncertów. W Ciechocinku wystàpi∏ w trio z Krzysztofem
Âcieraƒskim na basie i Przemys∏awem Kuczyƒskim na perkusji.

Krzysztof G∏uch Oscillate
Oscillate ∏àczy doÊwiadczenie z m∏odzieƒczà ch´cià poszukiwania,
konsekwencje z wolnoÊcià, Êwie˝oÊç z klasycznymi kanonami. Styl
zespo∏u nie jest przyporzàdkowany do jednego gatunku, swobodnie
oscyluje pomi´dzy jazzem elektrycznym, bluesem, soulem i popem.
W zespole wyst´pujà Agnieszka ¸apka (Êpiew), Krzysztof G∏uch Jr. (gi-
tara), Arek Skolik (perkusja), Andrzej Rusek (bas).
Krzysztof „Kris” G∏uch to Êlàski pianista jazzowy i bluesowy, ceniony
muzyk sesyjny, kompozytor, aran˝er, producent i inicjator. W ciàgu
swojej czterdziestoletniej dzia∏alnoÊci artystycznej nagra∏ ponad dwa-
dzieÊcia albumów muzycznych. Wspó∏pracowa∏ m.in. z Martynà Ja-
kubowicz, W∏odzimierzem Kiniorskim, Ireneuszem Dudkiem, Henrykiem
Gembalskim, Romanem „Pazurem” Wojciechowskim, z zespo∏em
D˝em, a w ramach dzia∏alnoÊci grupy Young Power, tworzonej wspólnie
z Krzysztofem Popkiem z Tomaszem Staƒko i Micha∏em Urbaniakiem.
Koncertowa∏ zarówno w Polsce jak i za granicà m.in. w Stanach Zjed-
noczonych, Rosji, Francji, Holandii, we W∏oszech i Afryce. W 2015 ro-
ku otrzyma∏ nominacje do presti˝owej nagrody Janosha.

Sunny Side
Kwartet jazzowy za∏o˝ony przez Adama J´drzejowskiego, mieszkajàcego
w Ciechocinku perkusist´, który gra∏ z Andrzejem Trzaskowskim i Krzy-
sztofem Komedà. Zespó∏ wspó∏tworzà Andrzej Gulczyƒski, Miros∏aw
Kowalewski i Piotr Pokutycki.

Zagrali na Happy Jazz Festiwal



To w∏aÊnie w Ciechocinku 12 sierpnia oficjalnie rozpocz´∏a si´ tegoroczna edycja Festiwalu Wis∏y. Do uzdrowiska zawin´∏a
wiÊlana flotylla, a na miejskiej pla˝y czeka∏o mnóstwo atrakcji.

ROK WIS¸Y
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Drugi Festiwal Wis∏y ∏àczy∏ ze sobà
tradycj´, przygod´, muzyk´ i sztuk´,
których posmakowaç mo˝na by∏o mi´-
dzy 675 a 735 kilometrem rzeki. I choç
tegoroczna impreza goÊci∏a w kilku
miastach, od W∏oc∏awka po Toruƒ, jej

oficjalna inauguracja odby∏a si´ w Cie-
chocinku.

Wis∏a, chleb i ciechociƒska sól

Ciechociƒskà ods∏on´ Festiwalu Wis-
∏y rozpocz´∏a parada ponad 40 ∏odzi,

które przyp∏yn´∏y z pobliskiej Nieszawy.
W sk∏ad wiÊlanej flotylli wchodzi∏y wi´k-
sze szkuty, galary i baty, którymi kiedyÊ
sp∏awiano towary i transportowano
wybierany z dna rzeki piasek, a tak˝e
mniejsze, s∏u˝àce g∏ównie do po∏owu

Festiwal Wis∏y
rozpoczà∏ si´ w uzdrowisku
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ryb, pychówki, lejtaki, ∏odygi, zwane
czasem nieszawkami. Ka˝dà z tych ∏odzi
mo˝na si´ by∏o podczas festiwalu prze-
p∏ynàç i poznaç jej budow´.

Flisaków chlebem i ciechociƒskà solà
powita∏ czyniàcy honory gospodarza
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz. Towa-
rzyszyli mu m.in. Jan Krzysztof Arda-
nowski, minister rolnictwa i Józef Ram-
lau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.

- Wszystko to, co dzieje si´ na Festi-
walu Wis∏y, znakomicie wpisuje si´ w
ofert´ kulturalnà Ciechocinka, ale i zna-
komicie promuje królowà polskich rzek
- mówi∏ Leszek Dzier˝ewicz. Wskazywa∏
na powsta∏à w uzdrowisku wiÊlanà
miejskà pla˝´, która ma byç dalej rozbu-
dowywana i podkreÊla∏, ˝e cieszy go
rozwój samego festiwalu.

- Ciechocinek jako jedno z pierwszych
miast w Polsce zwróci∏ si´ w stron´
Wis∏y - podkreÊla∏ Marcin Strych, cie-
chociƒski radny, który wraz z flisakami
przyp∏ynà∏ do uzdrowiska ∏odzià. - Wis∏a
to ostatnia rzecz, która ∏àczy Polaków
- wskazywa∏.

Zaraz po powitaniu flisacy odebrali
z ràk burmistrza worki z ciechociƒskà

solà i przenieÊli je na pok∏ady ∏odzi.
Nast´pnego dnia, podobnie jak przed
laty, bia∏e z∏oto pop∏yn´∏o Wis∏à do
Torunia.

Rzemios∏o, kuchnia i muzyka

Tymczasem na wiÊlanym brzegu cze-
ka∏o mnóstwo atrakcji. Od samego ra-
na na goÊci i kuracjuszy czeka∏o kilka-
dziesiàt stoisk w ramach kulinarnych
targów „NadwiÊlaƒskie Smaki”. Mo˝na
by∏o skosztowaç potraw i nabyç pro-
dukty regionalne z terenów nadwiÊlaƒs-
kich z po∏udnia i pó∏nocy Polski. Nie
brakowa∏o te˝ atrakcji dla najm∏od-
szych: od warsztatów szkutniczych,
przez animacje a˝ po pokazy rycerskie,
a nawet mo˝liwoÊç spróbowania swo-
ich si∏ we w∏adaniu mieczem.

Przez ca∏y dzieƒ na pla˝y rozbrzmie-
wa∏a te˝ muzyka. Na festiwalowej sce-
nie wystàpili m.in. doskonale znani cie-
chocinianom Sko∏owani, Orkiestra
Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej
z Gdaƒska czy zespó∏ Hambawenah,
który nagra∏ hymn tegorocznego Fes-
tiwalu Wis∏y. Dzieƒ w Ciechocinku fes-
tiwalowicze zakoƒczyli wieczornà pa-

radà ∏odzi i statków w Êwietle rac i po-
chodni.

Ekologiczne akcenty

Na pobliskiej wiÊlanej ∏asze odbywa∏
si´ zaÊ happening Klubu Gaja i Ewy
Ciepielewskiej „W dzikiej kocham si´
WiÊle”. Specjalnie przygotowana sce-
nografia: ryby, ptaki i drzewa, symbo-
lizowa∏a nieujarzmionà rzek´, stano-
wiàc t∏o dla symbolicznych zaÊlubin z
Wis∏à. Happening by∏ wspólnym dzia-
∏aniem Koalicji Ratujmy Rzeki i mi∏oÊni-
ków Wis∏y.

Poprzedzi∏a go projekcja filmu do-
kumentalnego „Dam Nation” w ciecho-
ciƒskim Kinie „Zdrój”. Obraz przedsta-
wia zmian´ stosunku do wielkich zapór
w USA: od podziwu dla myÊli technicz-
nej po uÊwiadomienie sobie wp∏ywu
tych konstukcji na Êrodowisko natu-
ralne. Po seansie odby∏a si´ debata z
udzia∏em Jacka Engela i Jacka Bo˝ka z
Koalicji Ratujmy Rzeki, która zwraca∏a
uwag´ na trudnoÊci w porozumieniu
si´ zwolenników i przeciwników bu-
dowy zapory w Siarzewie.

FESTIWAL WIS¸Y
Pierwsza, ubieg∏oroczna edycja Fes-

tiwalu Wis∏y, spotka∏a si´ z ogromnym
zainteresowaniem i zebra∏a w trzech
festiwalowych miastach (W∏oc∏awku,
Ciechocinku i Toruniu) 100 tysi´cy wi-
dzów. W tym roku festiwalowe dzia-
∏ania skoncentrowa∏y si´ w Ciechocin-
ku (12 sierpnia), Osieku nad Wis∏à (13
sierpnia) i Toruniu (14 i 15 sierpnia).

Kawalkada tradycyjnych ∏odzi rzecz-
nych ruszy∏a 12 sierpnia z W∏oc∏awka.
Tam zaplanowano porannà Msz´ Êwi´-
tà w katedrze poÊwi´conà ludziom
Wis∏y i parad´ wzd∏u˝ bulwarów. Rzecz-
na flotylla zatrzyma∏a si´ w Nieszawie,

gdzie odby∏a si´ m.in. prelekcja o ry-
bactwie wiÊlanym oraz koncert. Po po-
∏udniu festiwal oficjalnie rozpoczà∏ si´
w Ciechocinku.

Tegorocznà nowoÊcià Festiwalu Wis∏y
by∏ udzia∏ gminy Obrowo, która s∏ynie
z punktu widokowego nad Wis∏à uzna-
wanego za jeden z najwspanialszych
na ca∏ej jej d∏ugoÊci.

14 sierpnia w Toruniu znaczàcà rol´
odegrali Wikingowie, którzy uroczyÊ-
cie obchodzili 50-lecie ruchu wikiƒs-
kiego w Polsce. Dzieƒ póêniej Êmia∏-
kowie mogli pokonaç Wis∏´ wp∏aw, a
sama rzeka sta∏a si´ scenà widowiska
z udzia∏em kilkudziesi´ciu tradycyjnych
statków rzecznych i ∏odzi po∏àczone-
go z koncertem na wodzie.



Niemal 700 artystów ludowych wystàpi∏o podczas 47. edycji Spotkaƒ z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej.
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Folklor wraca do ∏ask

Do Ciechocinka zjecha∏o 45 zespo-
∏ów folklorystycznych, obrz´dowych
i Êpiewaczych z Kujaw i Pomorza. 21
i 22 lipca w muszli koncertowej trwa∏y
konkursowe przes∏uchania.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz pod-
czas wr´czania nagród podkreÊla∏, ˝e
Spotkania z Folklorem to najstarszy cie-
chociƒski festiwal. - Na nim nie ma
przegranych - doda∏.

Byli natomiast wygrani [patrz ramka],
do których nale˝a∏ te˝ sam festiwal.
Zaskoczeniem dla jury i organizatorów
by∏a bowiem du˝a liczba uczestniczà-
cych w imprezie m∏odych artystów.
- Dzieci´ce zespo∏y cieszà szczególnie,
gdy˝ dajà nadziej´ na przetrwanie
tradycji Êpiewu i taƒca, które tworzà
naszà lokalnà to˝samoÊç - mówi∏a
Jadwiga Kurant, przewodniczàca fes-
tiwalowego jury.

- By∏ moment, w którym sztuk´ lu-
dowà traktowano jako niemodnà, nie-
atrakcyjnà - przyznaje Barbara Kaw-
czyƒska, dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury, która od lat organizuje Spot-
kania z Folklorem. - W poprzednich
edycjach festiwalu dominowa∏y starsze
artystki, jednak od kilku lat pojawiajà
si´ zespo∏y m∏odzie˝owe i dzieci´ce.
Sztuka ludowa zaczyna byç znów po-
strzegana jako coÊ ciekawego. A prze-
cie˝ te zespo∏y, te wykonania, majà
ogromnà wartoÊç, dusz´, histori´… W

dzisiejszych czasach sztuka ludowa
nabiera unikatowych wartoÊci - pod-
kreÊla.

Przeglàd zwieƒczy∏y folk-rockowe
koncerty w wykonaniu zespo∏ów S∏o-
wiany, uczestnika telewizyjnego pro-
gramu „Must Be The Music” oraz Pie-
czarki, góralskiej kapeli, której p∏yta
nominowana by∏a do Fryderyków.

Festiwalowi towarzyszy∏ jarmark re-
gionalny z udzia∏em ponad 50 wystaw-
ców z Polski, a tak˝e Litwy czy Bia∏orusi.
GoÊcie i kuracjusze mogli skosztowaç
lokalnych specja∏ów czy kupiç ludowe
pamiàtki i wyroby r´kodzielnicze, np.
ceramik´ wykonywanà w miƒskim mo-
nastyrze.

Wyniki 47. Spotkaƒ z Folklorem Kujaw
i Ziemi Dobrzyƒskiej

Zespo∏y PieÊni i Taƒca
I miejsce

Zespó∏ PieÊni i Taƒca Wrzos z
W∏oc∏awka

II miejsce ex aequo
Zespó∏ PieÊni

i Taƒca „Kujawy” z Radziejowa,
Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Swojacy”,
gr. m∏odzie˝owa z Baruchowa

Zespo∏y obrz´dowe
I miejsce

Zespó∏ Folklorystyczny „Smólnik”
ze Smólnika

II miejsce ex aequo
Zespó∏ Folklorystyczny Âmi∏owiónki,

Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Ziemia Kujawska”
z Chocenia i Zespó∏ „Echo Lubraƒca”

z Lubraƒca
Zespo∏y dzieci´ce

I miejsce
Zespó∏ „Ma∏e Kujawy” z Izbicy

Kujawskiej
II miejsce

grupy dzieci´ce Zespo∏u PieÊni i Taƒca
„Ziemia Kujawska”

z Chocenia
III miejsce - grupy dzieci´ce Zespo∏u

PieÊni i Taƒca „Swojacy” z Baruchowa
Zespo∏y Êpiewacze z
akompaniamentem

I miejsce
Kapela spod Kowala
II miejsce ex aequo

Zespó∏ Âpiewaczy „Z∏otniczanki”
ze Z∏otnik Kujawskich

i Zespó∏ PieÊni Ludowej „PakoÊcianie”
z PakoÊci

Zespo∏y Êpiewacze a cappella
I miejsce

Zespó∏ Folklorystyczny „Spod strzechy”
z BrzeÊcia Kujawskiego

II miejsce
Zespó∏ Ludowy „Radojewiczanie”

z Radojewic
SoliÊci a cappella

I miejsce
Danuta Kaczmarek

Kapele
II miejsce

M∏odzie˝owa Kapela Ludowa Mi∏osza
Kierzkowskiego
Zespo∏y folkowe

Wyró˝nienie
Zespó∏ „Harmonia”

z Górska



Po raz 21. goÊcie i kuracjusze mogli podziwiaç wykonawców Festiwalu Operowo-Operetkowego. Nie zabrak∏o
akcentów zwiàzanych z 100. rocznicà odzyskania niepodleg∏oÊci.

Spotkanie z operà i operetkà
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PublicznoÊç zgromadzona w parku
Zdrojowym wys∏ucha∏a przekroju naj-
popularniejszych i najpi´kniejszych arii,
a na koniec tak˝e kilka patriotycznych
utworów dedykowanych rocznicy od-
zyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´.
Pierwszy festiwalowy dzieƒ zwieƒczy∏
pokaz sztucznych ogni.

Festiwal Operowo-Operetkowy trwa∏
od 4 do 8 sierpnia, po koncercie galo-
wym przenoszàc si´ do Teatru Letniego,
gdzie publicznoÊç mog∏a wys∏uchaç
koncertów „Mistrzowie operetki”, „Naj-
pi´kniejsze duety Êwiata”, „Przeboje
Programu I Polskiego Radia” i „Przeboje
neapolitaƒskie”.

„Dyrektor Kazimierz Kowalski wycza-
rowuje dla ciechociƒskiej publicznoÊci
klejnoty operowych, operetkowych i
musicalowych partytur” - pisze w festi-
walowym programie burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz. „Z artystycznà swadà,
dowcipem i perfekcjonizmem zapewnia
wspania∏y, niepowtarzalny klimat tego
wieczoru” - dodaje.

„Muzyka jest noÊnikiem tego, co w
sztuce wydaje si´ nieuchwytne i szcze-
gólnie cenne, co czyni kultur´ dobrem
ponadczasowym” - podkreÊla w festi-
walowym programie Kazimierz Ko-
walski, dyrektor naczelny i artystyczny

festiwalu. „W dobie wzrastajàcej po-
pularnoÊci muzycznego kiczu, kiedy
coraz bardziej skomercjalizowany prze-
mys∏ muzyczny sprzyja najcz´Êciej ma∏o
wymagajàcym uczestnikom kultury,
muzyka powa˝na pozostaje ostojà
prawdziwego kunsztu, harmonii i spój-
nej konsekwentnej opowieÊci”.

W Ciechocinku wystàpili m.in. Alek-
sandra Borkiewicz, Paulina Janczaruk,

Ma∏gorzata Kuliƒska, Ma∏gorzata Ku-
stosik, Ewa Szpakowska, Arkadiusz
Anyszka, Wies∏aw Bednarek, Andrzej
M. Jurkiewicz, Albert Memeti, Andrzej
Niemierowicz, Andrzej P∏onczyƒski,
Eugeniusz Ratajczyk i Pawe∏ Sztompke.
Festiwalowi towarzyszy∏a Orkiestra Pols-
kiej Opery Kameralnej pod dyrekcjà Ka-
zimierza Wiencka.
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Anastazja Tarnawska z Ukrainy zdoby∏a Grand Prix XXII Mi´dzynarodowego Festiwalu Piosenki M∏odzie˝y
Niepe∏nosprawnej „Impresje Artystyczne”, który od 26 do 29 lipca odbywa∏ si´ w Ciechocinku.
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Âpiewajàca rodzina

- Po raz pierwszy w historii festiwalu
Grand Prix trafi∏o do artystki spoza Pols-
ki - mówi Miros∏aw Satora, prezes fun-
dacji Pro Omnibus, która organizuje
„Impresje Artystyczne”. W tegorocznej
edycji festiwalu wystàpili m∏odzi, niepe∏-
nosprawni wokaliÊci z Polski, Gruzji,
Rosji i Ukrainy.

Festiwal to nie tylko konkursowe
przeglàdy, ale przede wszystkim kilku-
dniowe warsztaty wokalne, które spra-
wiajà, ˝e impreza ma niemal rodzinny
charakter. - Zawiàzujà si´ nowe przyjaê-

nie, na koniec wszyscy umawiajà si´
na kolejne spotkania - mówi Satora.

„Impresje Artystyczne” rozpocz´∏y
si´ 25 lipca koncertem w Toruniu, przez
kolejne cztery dni artyÊci wyst´powali
przed licznà publicznoÊcià w ciechociƒ-
skim parku Zdrojowym. Wokalistów
ocenia∏o jury w sk∏adzie: Andrzej
Frajndt, Ludmi∏a Ma∏ecka, Ludmi∏a Put-
karadze, Irena Maliszewska, Alicja Ku-
liƒska, Jerzy Skonieczny oraz S∏awomir
Ma∏ecki.

fo
t.

 W
oj

ci
ec

h 
M

ar
ci

ni
ak

Wyniki XXII Mi´dzynarodowego Festiwalu Piosenki M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej

Grand Prix:
Anastazja TARNAWSKA

1. miejsce - Patrycja B¸ACH
2. miejsce - Tornike TURABELIDZE
3. miejsce - Matylda OBIEGA¸A

W kategorii do lat 16:
1. miejsce - Amelia DUBANOWSKA

2. miejsce - Veronika CHORNA
3. miejsce - Julia WALCZYNA

Wyró˝nienia:
Micha∏ KOPACZEWSKI

Joanna KRYÂ
Kacper KUJAWSKI
Aleksandra NYKIEL
Natalia SIEKIERKA

Monika WÓJCIKOWSKA
Anton VAKULIENKO

Wyró˝nienie fundacji:
Agata Widlarz



Najm∏odsi mieszkaƒcy Ciechocinka mogà ju˝ korzystaç z wodnego placu zabaw zlokalizowanego tu˝ obok
t´˝ni. To trzeci najwi´kszy taki obiekt w Polsce.

Z ˚YCIA MIASTA
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Wodny plac zabaw powsta∏ na ulicy
Staszica, obok parku linowego i kortów
tenisowych, w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie t´˝ni. Na 700 m kw., w dwóch
nieckach basenowych znajduje si´ kil-
kanaÊcie atrakcji wodnych wraz z oka-
za∏ym, kilkumetrowym zamkiem z fon-
tannami. W instalacji krà˝y ponad 70
m szeÊciennych wody podgrzewanej
dla komfortu u˝ytkowników.

- Od kilku lat realizujemy w Ciecho-
cinku zadania, które majà s∏u˝yç ak-
tywnemu wypoczynkowi, od boisk
przez Êcianki wspinaczkowe po korty
- mówi burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.
- Wszystkie te inwestycje kierowane sà
jednak do nieco starszych, 10-12-letnich
dzieci, a tak˝e do m∏odzie˝y i doros∏ych.
Wodny plac zabaw dedykowany jest
najm∏odszym mieszkaƒcom i goÊciom

Ciechocinka - podkreÊla.
Obiekt zosta∏ uroczyÊcie otwarty 11

sierpnia. Jego budowa trwa∏a 4,5 mie-
siàca, a koszt inwestycji wyniós∏ nieco
ponad 3 mln z∏.

Wodny plac zabaw ju˝ otwarty

Wodny plac zabaw czynny jest
codziennie od godz. 10 do 18.

Dzieci do 10 lat korzystajà z atrakcji
pod opiekà doros∏ych. Wst´p wolny.



Krzysztof Michalski, pochodzàcy z Ciechocinka student Politechniki Po-
znaƒskiej, buduje elektrycznà hulajnog´, na której chce pobiç rekord
pr´dkoÊci. Jego celem jest osiàgni´cie 100 km/h.
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Przez ostatnie 10 miesi´cy Krzysztof
Michalski projektowa∏ i budowa∏ elek-
trycznà hulajnog´ w ramach pracy
in˝ynierskiej przygotowywanej na Po-
litechnice Poznaƒskiej. Jego pierwszy
pojazd osiàgnà∏ pr´dkoÊç 80 km/h.
Teraz chce pojechaç szybciej. - Mam
zamiar zbudowaç najszybszà hulajnog´
w Polsce, a mo˝e i na Êwiecie. Chc´
ustanowiç oficjalny rekord pr´dkoÊci –
podkreÊla.

By to osiàgnàç, Michalski musi zbu-
dowaç nowy pojazd ze wzmocnionà
ramà o geometrii dostosowanej do
pr´dkoÊci. Potrzebny jest tak˝e nowy
akumulator i system sterowania.
Wszystko to wià˝e si´ ze sporymi kosz-
tami, dlatego na portalu Polakpotrafi
przez kilka tygodni trwa∏a zbiórka
funduszy. I uda∏o si´ - do po∏owy sierp-
nia na konto projektu trafi∏o ponad
10,5 tys. z∏.

Skàd pomys∏ na hulajnog´? Michalski
przyznaje, ˝e rozwa˝a∏ budow´ elek-
trycznej deskorolki, sam jednak nie
potrafi na takiej jeêdziç. Hulajnogi cie-
szà si´ wi´kszà popularnoÊcià, a nauka

jazdy na nich jest ma∏o problematyczna.
- Mo˝e w przysz∏oÊci uda mi si´ bu-
dowaç hulajnogi na zamówienie - mówi
Michalski.

Ciechocinianin buduje najszybszà
na Êwiecie hulajnog´

Ciechocinek zajà∏ 111 miejsce w ran-
kingu zamo˝noÊci gmin za 2017 rok
publikowanym przez czasopismo
„Wspólnota”. W porównaniu z poprzed-
nià edycjà uzdrowisko zanotowa∏o awans
ze 130. pozycji.

Ranking grupuje samorzàdy pod wzgl´-
dem zamo˝noÊci. Ciechocinek w 2017 ro-
ku dysponowa∏ 3337,17 z∏ na g∏ow´ miesz-
kaƒca, co pozwoli∏o mu zajàç 111. miejsce
w kategorii „miasta inne” (prócz tego od-
dzielnie szeregowano miasta wojewódzkie
i powiatowe).

W rankingu za 2016 rok Ciechocinek
zajà∏ 130. miejsce, a za 2016 - 106. miejsce.
Najwy˝ej klasyfikowany by∏ w 2010 roku,
kiedy zajà∏ 49. pozycj´.

W rankingu miast na podium znalaz∏y
si´ Dziwnów, Krynica Morska i Mielno.

Rankingi Wspólnoty to opracowywane
przez prof. Paw∏a Swianiewicza z Uniwer-
sytetu Warszawskiego zestawienia wszyst-
kich samorzàdów analizowane na podsta-
wie danych z GUS.

Awans
w rankingu
zamo˝noÊci

Remont uszkodzonej fontanny Grzy-
bek ruszy∏ 6 sierpnia. Obiekt zosta∏ prze-
kazany wykonawcy, wed∏ug Przedsi´-
biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.,
w∏aÊciciela budowli, prace odtworze-
niowe potrwajà oko∏o 2 miesi´cy.

Fontanna Grzybek uleg∏a powa˝nemu
uszkodzeniu 3 kwietnia. Czasza fontanny
p´k∏a, jej cz´Êç spad∏a do niecki. Obecnie
fontanna przykryta jest plandekà.

Ruszy∏ remont
Grzybka
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A˝ trzy nagrody zdoby∏o Studio Piosenki AJKI podczas Mi´dzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury
M∏odzie˝y Szkolnej w Kielcach. Indywidualny laur trafi∏ do Matyldy Pietrzykowskiej.
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Festiwal odbywa∏ si´ od 12 do 22
lipca. Ponad 400 m∏odych artystów z
Polski, Ukrainy i Algierii walczy∏o o
g∏ówne nagrody: Z∏ote, Srebrne i Brà-
zowe Jod∏y. A˝ trzy z nich trafi∏y do
ciechociƒskiego Studia Piosenki AJKI
dzia∏ajàcego przy Szkole Podstawowej
nr 1 pod opiekà Iwony Krzysztanowicz.

Do AJEK pow´drowa∏y Srebrna Jod∏a

w kategorii zespo∏y wokalne 13-16 lat
oraz Bràzowa Jod∏a Harcerska w kate-
gorii zespo∏y. Matylda Pietrzykowska
zdoby∏a zaÊ Z∏otà Jod∏´ w kategorii
soliÊci 17-25 lat.

AJKI w Kielcach wystàpi∏y w sk∏adzie:
Matylda Pietrzykowska, Natalia Zabo-
rowska, Zosia Pietrzykowska, Marianna
Mas∏owska, Tosia Paƒka, Magda Mar-

ciƒczyk, Maja Krakowiecka.
Festiwal to nie tylko przes∏uchania

koncertowe, ale i kilka dni intensyw-
nych warsztatów wokalnych, korowód
ulicami Kielc i wiele imprez towarzy-
szàcych. AJKI 17 lipca goÊci∏ te˝ na an-
tenie Radia Kielce.

Trzy Jod∏y dla AJEK
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Znamy termin wyborów samorzàdowych. Na radnych, wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast b´dziemy g∏osowaç w niedziel´ 21 paêdzier-
nika.

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 w 2018 roku:
Grzegorz Adamczyk: 24 wrzeÊnia.
Krzysztof Czajka: 1 paêdziernika.
Jerzy Draheim: 8 paêdziernika.

Klara Drobniewska: 5 paêdziernika.
Tomasz Dziarski: 22 paêdziernika.

Pawe∏ KanaÊ: 29 paêdziernika.
Izabela Kowacka: 30 lipca.

Marek Kuszyƒski: 6 sierpnia.
Anna Michalska: 13 sierpnia.
Aldona Nocna: 20 sierpnia.

Bartosz Ró˝aƒski: 27 sierpnia.
W∏odzimierz S∏odowicz: 3 wrzeÊnia.

Jerzy Sobierajski: 10 wrzeÊnia.
Marcin Strych: 17 wrzeÊnia.
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We wtorek 14 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowane zosta∏o stosowne
rozporzàdzenie premiera. - Podpisa∏em rozporzàdzenie o terminie wyborów
samorzàdowych. 21.10.2018 Polacy zdecydujà, kto b´dzie rzàdzi∏ w samorzàdach.
Niech rozpoczynajàca si´ kampania wyborcza b´dzie uczciwà konkurencjà na
dobre propozycje dla Polaków! - napisa∏ na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.
Jak wyglàda kalendarz wyborczy? Listy kandydatów na radnych nale˝y zg∏aszaç
do 16 wrzeÊnia, natomiast kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów
miasta do 26 wrzeÊnia. Okr´gi wyborcze poznamy do 27 sierpnia, natomiast
obwody do g∏osowania do 21 wrzeÊnia.

Do 8 paêdziernika nale˝y zg∏aszaç zamiar g∏osowania korespondencyjnego,
a do 16 paêdziernika sk∏adaç wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie,
którà si´ zamieszkuje.

KALENDARZ WYBORCZY WYBORY SAMORZÑDOWE 2018

• do 27 sierpnia - podanie do publicznej wiadomoÊci informacji o okr´gach
wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w ka˝dym
okr´gu oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.

• do 27 sierpnia - zawiadomienie odpowiednio Paƒstwowej Komisji Wyborczej
lub w∏aÊciwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

• do 17 wrzeÊnia do godz. 24 - zg∏aszanie terytorialnym komisjom wyborczym
list kandydatów na radnych do rad gmin, powiatów, sejmików województw i
rad dzielnic Warszawy.

• do 21 wrzeÊnia - podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
informacji o numerach i granicach obwodów g∏osowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych.

• do 21 wrzeÊnia - zg∏aszanie kandydatów na cz∏onków obwodowych komisji
wyborczych.

• do 26 wrzeÊnia do godz. 24 - zg∏aszanie gminnym komisjom wyborczym
kandydatów na wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast .

• do 1 paêdziernika - sporzàdzenie spisów wyborców w urz´dzie gminy.

• do 8 paêdziernika - rozplakatowanie obwieszczeƒ terytorialnych komisji
wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i gminnych
komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.

• do 8 paêdziernika - zg∏aszanie przez wyborców niepe∏nosprawnych zamiaru
g∏osowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nak∏adek na karty do
g∏osowania sporzàdzonych w alfabecie Braille’a.

• do 12 paêdziernika - sk∏adanie wniosków o sporzàdzenie aktu pe∏nomocnic-
twa do g∏osowania.

• do 16 paêdziernika - sk∏adanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich
do spisu wyborców w wybranym obwodzie g∏osowania na obszarze gminy
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce ich sta∏ego zamieszkani.

• 19 paêdziernika o godz. 24 - zakoƒczenie kampanii wyborczej.

• 21 paêdziernika w godz. 7–21 - g∏osowanie.

Powy˝ej przedstawiono wybrane, najwa˝niejsze terminy. Pe∏en kalendarz
znajdziesz na stronach internetowych Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

Wybory w paêdziernikuDy˝ury radnych

TELEFON DLA SENIORA
722 090 098

Pn-Pt godz. 10-22

OG¸OSZENIE
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

Bezp∏atne porady prawne

Prawnik przyjmuje w Êrod´ 5 wrzeÊnia,
wtorek 11 wrzeÊnia, czwartek 20 wrzeÊnia
i piàtek 28 wrzeÊnia, 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).
Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na

podstawie Ustawy o nieodp∏atnej pomocy
prawnej. Z porady prawnika mo˝e

skorzystaç m.in. m∏odzie˝ do 26. roku
˝ycia, seniorzy po ukoƒczeniu 65 lat,

kombatanci i weterani, osoby posiadajàce
wa˝nà Kart´ Du˝ej Rodziny, osoby
korzystajàce z pomocy spo∏ecznej

 i kobiety w cià˝y.
Porady udzielane sà w ka˝dà pierwszà
Êrod´, drugi wtorek, trzeci czwartek

i czwarty piàtek miesiàca.



Na S∏oƒsku Górnym stan´∏o ju˝ kil-
kanaÊcie budowli. To repliki zamków
w Kórniku, Niedzicy, Czorsztynie czy
Oporowie.  - Chcemy, by prezentowa∏y
si´ w pe∏nej krasie. Zamki budowano
wiele lat, dotyka∏y je po˝ary, woj-ny,
katastrofy, my chcemy je pokazaç w
czasach ÊwietnoÊci - podkreÊla Sta-
nis∏aw Makowski, twórca Kujawsko-
Pomorskiego Parku Miniatur.

Choç trudno mówiç o miniaturach,
skoro najwi´ksze z nich wa˝à nawet 4
tony przy ponad 4 metrach d∏ugoÊci.
Budowa jednej konstrukcji trwa do
trzech miesi´cy, choç w przypadku naj-
wi´kszych zamków, jak Malbork czy
Wawel, prace mogà rozciàgnàç si´
nawet do dwóch lat.

Wszystkie repliki tworzone sà w skali
1:25. - Stojà tu˝ obok siebie, dzi´ki
czemu mo˝na porównaç ich wielkoÊç
i styl - zaznacza Makowski. Budowà
miniaturowych zamków zajmujà si´
Bernadeta i Zenon Firynowie ze Âwiecia,
r´kodzielnicy, dla których budowa replik
Êredniowiecznych grodów jest ˝yciowà
pasjà. Jako jedni z nielicznych twórców
podobnych konstrukcji, u˝ywajà wy-
∏àcznie naturalnych materia∏ów: ka-
mienia polnego, granitu, piaskowca i
cementu.

Skàd wzià∏ si´ pomys∏ stworzenia

parku miniatur w Ciechocinku? - Kiedy
byliÊmy w parku miniatur w Kowarach,
pierwszym w Polsce, pi´kno tamtych
replik nas zafascynowa∏o - mówi Sta-
nis∏aw Makowski. - Stwierdzi∏em, ˝e
podobny park mo˝e powstaç w naszym
uzdrowisku i od tego czasu odwie-
dzi∏em kilkanaÊcie podobnych obiek-
tów. Stara∏em si´ czerpaç najlepsze
wzory i unikaç b∏´dów pope∏nionych
przez innych - dodaje.

Kujawsko-Pomorski Park Miniatur
po∏o˝ony jest na ul. S∏oƒsk Górny 39.
Latem czynny jest codziennie w godz.
10-18. Przed zwiedzaniem nale˝y za-
rezerwowaç termin telefonicznie. Ceny
biletów i kontakt na stronie miniatury-
ciechocinek.pl.

W Ciechocinku powstaje park miniatur. Jak na razie mo˝na oglàdaç 12
replik najs∏ynniejszych polskich zamków, w ciàgu dwóch lat podziwiaç
b´dziemy 50 konstrukcji.

Gmina Ciechocinek podpisa∏a wraz
z Przedsi´biorstwem Uzdrowisko Cie-
chocinek S.A. i Regionalnym Dyrekto-
rem Ochrony Ârodowiska w Bydgoszczy
umow´ o wspó∏pracy przy ochronie
rezerwatu przyrody w Ciechocinku.

Podpisana w koƒcu lipca umowa ma
u∏atwiç ochron´ ciechociƒskiego rezerwa-
tu s∏onoroÊli. RDOÂ planuje remont i kon-
serwacj´ urzàdzeƒ hydrotechnicznych na
strumieniu b´dàcym w centrum siedliska,
a tak˝e budow´ nowych urzàdzeƒ pi´trzà-
cych i dodatkowego odcinka rowu melio-
racyjnego.

Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciecho-
cinek zobowiàza∏o si´ zasilaç teren rezer-
watu wodami solankowymi i regularnie
kosiç ∏àk´. Wspó∏praca mi´dzy trzema
podmiotami ma doprowadziç do wzrostu
zasolenia i uwilgotnienia gleb w obr´bie
rezerwatu, stopniowego zwi´kszenia po-
wierzchni zajmowanej przez halofity oraz
wzrostu liczebnoÊci populacji gatunków
s∏onoroÊlowych.

Rezerwat przyrody Ciechocinek zosta∏
utworzony w 1963 r. Jest to jedyny s∏o-
noroÊlowy rezerwat przyrody w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Celem ochrony
rezerwatu jest zachowanie bogatego zespo∏u
s∏onoroÊli (m.in. soliród zielny Salicornia
europaea, muchotrzew solniskowy Sper-
gularia salina, mlecznik nadmorski Glaux
maritima). Dla w∏aÊciwego funkcjonowania
rezerwatu i jego ochrony Regionalny Dy-
rektor Ochrony Ârodowiska w Bydgoszczy
ustanowi∏ plan ochrony na okres 20 lat.

S∏onoroÊla
pod ochronà
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Zdaniem psychologa

Lewor´cznoÊç
KINO „ZDRÓJ”

We wrzeÊniu planujemy zagraç:

„303.Bitwa o Angli´”
dramat, wojenny, prod. Polska, Wlk. Brytania,

od 12 lat, czas projekcji 1.45
1.09 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

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

„Whitney”
dokumentalny, prod. USA, Wlk. Brytania,

czas projekcji 2 godz.
3.09 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 4.09 (wtorek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
„Te˝ go kocham”

komedia romantyczna, prod. USA,
czas projekcji 1.45, od 15 lat

7.09 (piàtek) godz. 19.00 (kasa18-19)
i 9.09 (niedziela) godz. 19.00 (kasa18-19)
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”
wojenny, prod. Polska, czas projekcji 1.40,

od 12 lat
14.09 (piàtek) godz. 16.00 (kasa15-16)

i godz. 19.00 (kasa 18-19), 15.09 (sobota)
godz. 19.00 (kasa18-19)

„Rodziny si´ nie wybiera”
komedia, prod. Francja, czas projekcji 1.47

21.09 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19) i 22.09
(sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Krzysiu, gdzie jesteÊ?”
familijny, prod. USA, czas projekcji 1.44, b/o

22.09 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 23.09 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Fatum Elizabeth”
thriller, prod. USA, czas projekcji 1.45

24.09 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 25.09 (wtorek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Juliusz”
komedia, prod. Polska, czas projekcji 1.36,

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

i 30.09 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)
„Bia∏y kie∏”

animacja, przygodowy, prod. Francja,
Luksemburg, USA, czas projekcji 1.25, b/o
29.09 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16) i
30.09 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

Kino zastrzega sobie prawo do zmian
w repertuarze i zmian godzin otwarcia kasy.

Dla filmów w systemie 2D:
- bilet normalny 15 z∏otych

- bilet ulgowy 10 z∏otych dla dzieci do lat 16
na bajki i filmy animowane
Dla filmów w systemie 3D:
- bilet normalny 19 z∏otych

- bilet ulgowy 14 z∏otych dla dzieci do lat 16
na bajki i filmy animowane

- zakup okularów polaryzacyjnych 5 z∏otych
Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji

indywidualnych, tylko rezerwacje dla grup
zorganizowanych - minimum 20 osób.

W staro˝ytnoÊci postrzegano lewor´cz-
noÊç jako dar bogów. Nazywana niegdyÊ
maƒkuctwem, przez wiele lat uznawana
by∏a za wad´ wymagajàcà korekty. Obecnie
wiadomo ju˝, ˝e odpowiedzialne za nià sà
geny, a nie patologia organizmu.

Lewor´cznych osób jest w spo∏eczeƒ-
stwie od 8 do 15 proc. Lewor´cznoÊç lub
prawor´cznoÊç odzwierciedla dominacj´
jednej z dwóch pó∏kul ludzkiego mózgu.
13 sierpnia zosta∏ ustanowiony Âwiato-
wym Dniem Lewor´cznych. Coroczne wy-
darzenie jest Êwi´tem, podczas którego
zwraca si´ szczególnà uwag´ na trudnoÊ-
ci, których osoby lewor´czne doÊwiadcza-
jà podczas codziennego ˝ycia w Êwiecie
zaprojektowanym dla prawor´cznych.
Aktualnie dost´pne ju˝ sà wszelkie pro-
dukty dostosowane do lewor´cznoÊci - od
artyku∏ów biurowych, kuchennych a˝ do
sportowych i zabawek.

Do lat siedemdziesiàtych XX wieku
przestawianie lewor´cznych na prawà r´-
k´ by∏o powszechnà praktykà. Rodzice,
dziadkowie stosowali przeró˝ne techniki
by przeorientowaç dzieci, np. zmuszano
je do pisania prawà r´kà, do trzymania w
prawej r´ce sztuçców. Stàd tak wiele osób
wychowywanych w tamtych czasach wy-
kazuje si´ obur´cznoÊcià.

Od dawna wiadomo, ˝e ka˝da z pó∏kul
mózgu odpowiada za inne funkcje. Para-
doksalnie u osób prawor´cznych dominu-
je lewa pó∏kula mózgu (steruje m.in. zdol-
noÊciami w zakresie mowy, logiki oraz
aspektów technicznych i naukowych), a u
lewor´cznych lepiej rozwini´ta jest pó∏kula
prawa (odpowiedzialna za percepcj´ przes-
trzennà, pami´ç, wyobraêni´ i zdolnoÊci
twórcze). Osoby lewor´czne ∏atwiej i sku-
teczniej wykorzystujà obie pó∏kule mózgu,
co przek∏ada si´ na ich procesy myÊlowe
- szybciej przyswajajà nowe informacje,
lepiej dostrzegajà niuanse, a nawet myÊlà
bardziej „efektywnie”.

Przeprowadzone badania sugerujà te˝
zwiàzek pomi´dzy lewor´cznoÊcià i kre-
atywnoÊcià - wi´kszà zdolnoÊcià do two-
rzenia wielu rozwiàzaƒ. Bardziej rozwini´-
ta prawa pó∏kula powoduje, ˝e dzia∏ajà
intuicyjnie i cz´Êciej wybierajà zawody
artystyczne. Lewor´czni Êwietnie spraw-
dzajà si´ w sportach wymagajàcych szyb-
kiego podejmowania decyzji i dzia∏ania.
Niektóre badania mówià równie˝ o uzdol-

nieniach muzycznych. Osoby lewor´czne
posiadajà predyspozycje, które nie tyle czy-
nià ich lepszymi czy bardziej inteligentnymi,
ile które dzi´ki odpowiedniej stymulacji,
mogà zwi´kszyç ich naturalne mo˝liwoÊci
do szybszej nauki czy odnoszenia sukce-
sów w pewnych dziedzinach sportu. Mogà,
choç wcale nie muszà.

Psycholog Wojciech Brejnak mówi:
„Zmuszanie do pos∏ugiwania si´ prawà
r´kà wp´dza dzieci w stres i dekoncentruje.
Natur´ trzeba wspieraç, a nie zwalczaç”.
Aby jà wspieraç, istotna mo˝e okazaç si´
wczesna diagnoza lewor´cznoÊci u dziecka,
którà mo˝na zrobiç w Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej. Diagnoza pozwoli
sprawdziç stronnoÊç ca∏ego cia∏a, rozwój
motoryki ràk, orientacj´ w schemacie cia-
∏a i przestrzeni oraz ogólne mo˝liwoÊci
umys∏owe dziecka, a tak˝e poznaç posta-
w´ dziecka wobec w∏asnej lewor´cznoÊci.
Wa˝na jest postawa akceptacji lewor´cz-
noÊci przez rodziców tzn. pozbawiona
„aury wyjàtkowoÊci” czy „odmiennoÊci”,
dzi´ki której dziecko nie czuje si´ inne lub
na specjalnych prawach. Po diagnozie otrzy-
muje si´ wskazówki co do zasad pracy z
dzieckiem lewor´cznym, aby u∏atwiç mu
rysowanie, a potem pisanie. 80 proc. dzieci
lewor´cznych ma prawor´cznych rodziców.
Dlatego te˝, jeÊli nasze dziecko jest lewo-
r´czne, polecam ksià˝ki o lewor´cznoÊci,
które poka˝à nam, jak to jest i jak mo˝emy
je wspieraç.

Monika Kofel-Dudziak

Z ˚YCIA MIASTA
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Sejm ustanowi∏ rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Jest to okazja, by przypomnieç zas∏u˝one nie tylko
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.
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Osobà, której postaç warto wspomnieç, jest Anna Korwin-Juszkiewiczowa, córka dyktatora powstania stycz-
niowego, która przyczyni∏a si´ do budowy pomnika swojego s∏ynnego ojca w naszym uzdrowisku.

Córka dyktatora

Anna Korwin-Juszkiewiczowa by∏a
starszà córkà Anny Pikiel i Romualda
Traugutta. Rok przed Êlubem jej przy-
sz∏a matka musia∏a zmieniç wyznanie
(by∏a luterankà), aby wziàç Êlub z ka-
tolikiem. Pierworodna córka Traugut-
tów przysz∏a na Êwiat w 1853 r. w
D´blinie. Wychowa∏a si´ w kochajàcej
rodzinie. Niestety, na prze∏omie lat
1859/60 w ciàgu zaledwie kilku mie-
si´cy zmar∏a ukochana babka Romu-
alda, jego ˝ona i dwoje dzieci. Zroz-
paczony wdowiec nosi∏ si´ nawet z
zamiarem wstàpienia do zakonu. Spo-
wiednik przypomnia∏ mu o obowiàz-
kach wobec dwóch córek. Traugutt
przeniós∏ si´ z Warszawy do odzie-
dziczonego majàtku w Ostrowiu ko∏o
Kobrynia. W 1861 r. Anna i Alojza
zyska∏y macoch´, bowiem ojciec o˝e-
ni∏ si´ z Antoninà KoÊciuszkównà (krew-
nà s∏ynnego Naczelnika), aby dziew-
czynki mia∏y kobiecà opiek´.

Kiedy wybuch∏o powstanie, Traugutt,
by∏y oficer armii carskiej, przyjà∏ do-
wodzenie nad zbrojnym oddzia∏em,
zostawiajàc córki pod opiekà ˝ony. Po
jednej z przegranych bitew wyjecha∏
do Warszawy i odda∏ si´ do dyspozycji
Rzàdu Narodowego. Wyjecha∏ z misjà
dyplomatycznà do Pary˝a, a po pow-
rocie 17 paêdziernika 1863 r. przejà∏
ca∏à w∏adz´. W kwietniu nast´pnego
roku, na skutek donosu, dyktator po-
wstania zosta∏ aresztowany. 19 lipca
1864 r. wydano wyrok. Traugutt zo-
sta∏ zdegradowany i skazany na kar´
Êmierci. Przed Êmiercià otrzyma∏ listy
od rodziny. Jego jedenastoletnia wów-
czas córka Anna napisa∏a: „Bàdê pew-
ny, Ojcze, ˝e ca∏ym moim post´powa-
niem, b´d´ si´ stara∏a dowieÊç mojej
Ciebie mi∏oÊci, a mam w Bogu pociech´,
˝e pob∏ogos∏awi moim ch´ciom i spra-
wi´ pociech´ Tobie, mojej najdro˝szej

Mamie i tym wszystkim, co mnà si´
opiekujà”. Ojciec Anny zosta∏ stracony
na stokach Cytadeli.

Mimo trudnej sytuacji finansowej
córki Traugutta otrzyma∏y dzi´ki tros-
kliwej macosze staranne wykszta∏cenie.
Po ukoƒczeniu pensji w Warszawie
wyjecha∏y do Pary˝a, gdzie kontynu-
owa∏y edukacj´, wspierane materialnie
przez Hotel Lambert. Powróci∏y do kra-
ju. Anna wysz∏a za mà˝ i zamieszka∏a
w Bia∏ej, zaÊ Alojza zosta∏a nauczyciel-
kà na pensji pani Sikorskiej w Warsza-
wie.

Córka Traugutta by∏a niezwykle
skromna. Kiedy z okazji rocznicy po-
wieszenia cz∏onków Rzàdu Narodo-
wego prasa warszawska poruszy∏a
spraw´ wsparcia dzieci dyktatora
powstania, „Przeglàd Powszechny”
otrzyma∏ list od Anny Korwin-Juszkie-
wiczowej z informacjà, ˝e ma „do-
stateczne, choç skromne zaopatrzenie
i mieszka przy m´˝u w powiecie skier-
niewickim, a jej siostra Alojza ju˝ nie

˝yje”. Poprosi∏a, aby ofiary, które mi-
a∏y byç dla niej zebrane, zosta∏y prze-
kazane na biednych weteranów z 1863
roku.

Anna Korwin-Juszkiewiczowa z od-
daniem piel´gnowa∏a pami´ç wielkie-
go ojca. Pisa∏a o nim artyku∏y wspom-
nieniowe, bra∏a udzia∏ w ods∏anianiu
tablic pamiàtkowych ku jego czci. W
lipcu 1928 roku goÊci∏a w Ciechocinku,
witana z honorami przez w∏adze mia-
sta. Podczas jej pobytu powsta∏ pomys∏,
aby w uzdrowisku stanà∏ pomnik Ro-
mualda Traugutta. Projekt opracowa∏
architekt P. Palado. Na czele komitetu
budowy pomnika stanà∏ dr Leonard
Lorentowicz. Mieszkaƒcy i kuracjusze
sk∏adali dobrowolne datki, organizo-
wano bale i koncerty. Sk∏adk´ przeka-
za∏ równie˝ marsza∏ek Józef Pi∏sudski.
Uroczyste ods∏oni´cie pomnika na-
stàpi∏o 18 sierpnia 1929 r. Na kamien-
nym cokole by∏ wyrzeêbiony wizeru-
nek Traugutta, poni˝ej jego imi´ i na-
zwisko oraz daty urodzin i Êmierci. Na
górze stan´∏a figura przedstawiajàca
zrywajàcego si´ do lotu or∏a. Co cie-
kawe, pomnik zosta∏ wykonany z ele-
mentów rozebranego po I wojnie Êwia-
towej soboru Êw. Aleksandra News-
kiego, który sta∏ na placu Saskim (dziÊ
Pi∏sudskiego) w Warszawie. Ciechociƒ-
ski monument zniszczyli Niemcy pod-
czas II wojny Êwiatowej. W maju 1945
roku odbudowano go na innym cokole,
ju˝ bez wizerunku Traugutta. Kolumn´
wieƒczy orze∏.

Anna Korwin-Juszkiewiczowa by∏a
uzdolniona muzycznie. Zmar∏a w 24
maja 1938 r. Jej synowie zgin´li w Po-
wstaniu Warszawskim. M∏odsza siostra
Alojza zosta∏a bohaterkà powieÊci his-
torycznej „Panna Trau” Hanny Muszyƒ-
skiej-Hoffmannowej.

Aldona Nocna
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W wype∏nionym po brzegi koÊciele farnym pw. Êw. Jadwigi Âlàskiej w Nieszawie 10 sierpnia odby∏ si´ jubileuszowy
X Organowy Koncert przy Âwiecach. Przy zabytkowych organach zasiad∏ Marek Kudlicki, na co dzieƒ mieszkajàcy
w Wiedniu, Êwiatowej s∏awy wirtuoz tego instrumentu, pierwszy uczeƒ i absolwent prof. Joachima Grubicha,
który zagra∏ w obecnoÊci maestro, legendy polskiej organistyki.
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Organy w pó∏mroku

Przypomnijmy, od 2012 r. krakowscy
i warszawscy studenci prof. Grubicha
spotykajà si´ w Nieszawie. Zamiarem
organizatorów jest prezentacja pod-
opiecznych profesora i tym samym jego
szko∏y, i to z ró˝nych lat dzia∏alnoÊci
pedagogicznej Êwiatowej s∏awy orga-
nisty, ucznia, m.in. Bronis∏awa Rutkows-
kiego, „ojca polskiej organistyki”.

Marek Kudlicki wystàpi∏ z progra-
mem obejmujàcym w wi´kszoÊci utwo-
ry kompozytorów polskich. Tym samym
X Organowy Koncert przy Âwiecach
wpisa∏ si´ w jubileuszowy rok odzyska-
nia przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Melo-
mani zjechali z ró˝nych stron naszego
województwa, a tak˝e spoza jego gra-
nic. Przybyli licznie kuracjusze z Ciecho-
cinka. Koncert przyciàgnà∏ równie˝ mu-
zyków. Mimo póênowieczornej pory,
impreza rozpocz´∏a si´ o godz. 21, w
wydarzeniu uczestniczy∏y tak˝e dzieci
i m∏odzie˝.

Recitalowi towarzyszy∏ klimat wyci-
szenia, skupienia. Sprzyja∏o temu miejs-
ce i czas. Fara w Nieszawie to majes-
tatyczny gotycki koÊció∏ z XV wieku.
Koncert na XIX-wiecznych organach
pochodzàcych z nieistniejàcego nie-
szawskiego koÊcio∏a ewangelickiego,
to zwrócenie uwagi na zabytkowy
instrument wpisany w histori´ miasta.
To równie˝ promocja muzyki organo-
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wej w Êrodowisku lokalnym oraz regio-
nalnym, zarówno poprzez jej twórców
z ró˝nych epok, jak i wykonawców,
którzy sà wirtuozami tego instrumentu.
Jest to jedyny, w ciàgu ca∏ego roku
koncert organowy w Nieszawie, pod-
czas którego monumentalna nieszaws-
ka fara oÊwietlona jest wy∏àcznie Êwiat-
∏em Êwiec.

Po recitalu publicznoÊç podchodzi∏a
do artystów, proszono bohaterów wy-
darzenia o autografy, dzielono si´ z ni-
mi swoimi refleksjami. By∏y tak˝e wspól-
ne zdj´cia. Wpisy do ksi´gi pamiàtko-
wej, która zosta∏a wy∏o˝ona w kruchcie
Êwiàtyni zawierajà podzi´kowania za
koncert dla artysty i osób zaanga˝o-
wanych w jego przygotowanie. W od-
niesieniu do recitalu Marka Kudlickie-
go, autorzy wpisów u˝ywali okreÊleƒ,
„wspania∏y”, „niesamowity” „niepo-
wtarzalny”, „niezwyk∏y”. Wielu uczest-
ników podkreÊli∏o, i˝ tegoroczna edycja
by∏a takim wydarzeniem, ˝e przez naj-
bli˝szy czas nie planujà udzia∏u w ˝ad-
nych koncertach, ˝eby jak najd∏u˝ej
móc zachowaç w pami´ci wyst´p Mar-
ka Kudlickiego.

- Przed profesorem dawno nie gra-
∏em, ostatnio na studiach, ale trzeba
by∏o sobie przypomnieç te wspania∏e
czasy studiów i pokazaç, ˝e si´ czegoÊ
nauczy∏em - podkreÊli∏ artysta po wy-
st´pie, wywo∏ujàc tym wyznaniem bu-

rz´ oklasków.
- Przede wszystkim wypada mi po-

gratulowaç mojemu absolwentowi
wspania∏ego koncertu. OczywiÊcie wiel-
kie organy pod jego palcami zabrzmia-
-∏yby pe∏niej, ale i tutaj stworzy∏ klimat
zas∏uchania bardzo intymnego muzyki
organowej i to by∏o bardzo cenne.
Ma∏o ha∏asu, natomiast du˝o g∏´bi -
powiedzia∏ prof. Grubich.

Dla mnie osobiÊcie te koncerty to
spe∏nienie marzeƒ, niedajàca si´ wr´cz
opisaç radoÊç i wielka niespodzianka
od losu. Na organach, które mi towa-
rzyszà od najwczeÊniejszego okresu
mojego ˝ycia, nagle skupia si´ uwaga
wszystkich zainteresowanych. Tak, jak
w tym pi´knym XIX-wiecznym wierszu
benedyktynów krakowskich: „W koÊ-
ciele, gdzie chwa∏a Pana i nad Pany /
Prócz Boga i Êwi´toÊci pierwsze sà or-
gany”.

Koncert poprowadzili ks. Grzegorz
Molewski, proboszcz parafii w Niesza-
wie oraz ni˝ej podpisana nieszawianka,
inicjatorzy tej imprezy. Organizatorem
przedsi´wzi´cia jest Parafia Rzymsko-
katolicka w Nieszawie. Organowe Kon-
cert przy Âwiecach na tak wysokim
poziomie wykonawczym sà mo˝liwe
dzi´ki wspó∏finansowaniu ich ze Êrod-
ków Marsza∏ka Województwa Kuja-
wsko-Pomorskiego.

         Wanda Wasickafo
t.
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Przed nami 21. edycja Ogólnopolskich Spotkaƒ Teatralnych w Ciechocinku. Sprzeda˝ biletów i karnetów ru-
szy∏a w ostatnim tygodniu sierpnia.
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Na tegoroczne Ogólnopolskie Spot-
kania Teatralne z∏o˝à si´ cztery spektak-
le. W niedziel´ 16 wrzeÊnia w komedii
„Andropauza 3, czyli jak ˝yç i nie
zwariowaç” wystàpià Tadeusz Ross,
Andrzej Zaborski, Artur Dziurman, Piotr
Pr´gowski i Katarzyna Mikiewicz. W
sobot´ 29 wrzeÊnia ciechociƒska
publicznoÊç b´dzie mog∏a zobaczyç
„Jaskiniowców” z Lechem Dyblikiem,
S∏awomirem Packiem, Dawidem
Czupryƒskim, Aleksandrà NieÊpielak i
Dorotà Szperlak.

W poniedzia∏ek 8 paêdziernika Miejs-
kie Centrum Kultury zaprasza na spe-
ktakl „Kiedy kota nie ma w domu” z
Jackiem Lenartowiczem, Katarzynà
Skrzyneckà, Piotrem Zeltem, Annà Gor-
nostaj, Aleksandrà Grzelak i Martà

Wierzbickà. Na koniec, 15 paêdziernika,
zobaczymy „K∏amstwo”, w którym
wystàpià Aleksandra Kalska, Piotr Szwe-
des, Miko∏aj Roznerski i Joanna Liszo-
wska.

Ogólnopolskie Spotkania Teatralne
to okazja do zobaczenia najlepszych
polskich aktorów komediowych na
ciechociƒskich deskach. - Zacz´∏o si´
w 1998 roku po remoncie Teatru Let-
niego. Kiedy zobaczy∏am odÊwie˝one
wn´trza, zobaczy∏am prawdziwy teatr.
Tak zacz´∏y si´ Spotkania Teatralne -
wspomina Barbara Kawczyƒska, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury.

- Przez lata zauwa˝yliÊmy, ˝e naj-
wi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ lekki
repertuar. I tak wypracowa∏a si´ kon-
wencja teatrów komediowych - mówi.

Teatr lekki nie oznacza jednak teatru
banalnego. Na deskach Teatru Letniego
wyst´powa∏y uznane nazwiska: Henryk
Machalica, Hanka Bielicka, Zofia Merle,
Jan Machulski, Marek Perepeczko czy
Emilian Kamiƒski. - Mo˝liwoÊç zoba-
czenia aktorów znanych z telewizji czy
kina to silny magnes dla widzów - przy-
znaje Kawczyƒska.

Bilety do nabycia od 27 sierpnia w
cenie 75 z∏ (pojedynczy spektakl) i 240
z∏ (karnet na cztery spektakle) w sekre-
tariacie Miejskiego Centrum Kultury w
Ciechocinku od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 10-18. Miejskie Centrum Kul-
tury przyjmuje równie˝ p∏atnoÊci prze-
lewem po wczeÊniejszej rezerwacji
miejsc telefonicznie pod numerem 54
234 18 94.

Czekajàc na spotkania teatralne



Ponad 90 oryginalnych polskich banknotów z ca∏ego ubieg∏ego stulecia mo˝na oglàdaç w galerii Miejskiego
Centrum Kultury.

Kilkunastu uczestników z ca∏ej Polski wzi´∏o udzia∏ w kolejnej edycji warsztat ikonopisarstwa prowadzonych
w Miejskim Centrum Kultury przez Ew´ GrzeÊkiewicz.
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- Mam nadziej´, ˝e b´dzie przyczynkiem
do zadumy nad historià naszego kraju -
mówi∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz pod-

czas jej otwarcia. Wystaw´, która wpisywa∏a
si´ w miejskie obchody 100. rocznicy od-
zyskania niepodleg∏oÊci, mo˝na by∏o oglà-

daç od 1 do 22 sierpnia.
Projekt wspar∏ finansowo Kujawsko-Do-

brzyƒski Bank Spó∏dzielczy.

Banknoty jak sztuka

Lato z ikonami

Do Ciechocinka ju˝ od kilku lat z ca-
∏ej Polski, a nawet Europy, zje˝d˝ajà po-

czàtkujàcy i nieco bardziej zaawansowani
pasjonaci ikon. Podczas trwajàcych ty-

dzieƒ warsztatów zg∏´biajà tajniki two-
rzenia tych niezwyk∏ych obrazów.

KULTURA



Wa˝nym elementem pobytu w uzdrowisku by∏a nie tylko kuracja, czyli kàpiele, inhalacje, masa˝e czy picie
wód mineralnych oraz spacery, lecz tak˝e rozrywka i zabawa.

Atrakcje na kuracji

W tym celu by∏y budowane sale ba-
lowe, koncertowe i bilardowe, czytel-
nie, a tak˝e kr´gielnie, korty tenisowe,
pola krokietowe, boiska do gier zespo-
∏owych. Wa˝nym obiektem by∏ kursal,
czyli jak wyjaÊnia s∏ownik wyrazów
obcych: „rodzaj budynku z salami do
zabaw, koncertów i gier (kasyno), znaj-
dujàcego si´ w miejscowoÊciach uz-
drowiskowych”. Taki w∏aÊnie budynek
stanà∏ ju˝ w pierwszych latach funkcjo-
nowania uzdrowiska. Po jego spaleniu
wybudowano w 1881 roku kolejny kur-
sal w stylu szwajcarskim zaprojekto-
wany przez Edwarda Cichockiego. Jego
wa˝nymi elementami by∏y pijalnia wód
mineralnych, galeria spacerowa i czy-
telnia, w której organizowano równie˝
przedstawienia teatralne, koncerty i
bale. Do dzisiaj jest ozdobà parku Zdro-
jowego.

Sezon krótki, ale intensywny

Warto pami´taç, ˝e przed laty sezon

kuracyjny trwa∏ jedynie pó∏ roku, od 1
maja do 31 paêdziernika lub krócej.
Uzdrowisko stara∏o si´ zaproponowaç
swoim goÊciom bogatà ofert´ sp´dze-
nia czasu. Lektura starych przewodni-
ków, informatorów, reklam prasowych,
sprawozdaƒ lekarskich wskazuje, ˝e
kuracjusz nie nudzi∏ si´ podczas pobytu
w Ciechocinku.

OczywiÊcie najwi´kszà atrakcjà by∏y
t´˝nie. Imponujàce budowle z drewna,
poczàtkowo dwie, potem po 1859 roku
trzy, budzi∏y zdumienie swojà wielkoÊ-
cià. Mo˝na by∏o na nie wejÊç, by podzi-
wiaç malowniczà okolic´. Widoki z wy-
sokoÊci prawie 16 metrów zachwyca∏y
zwiedzajàcych. Ju˝ w 1852 roku Jan
Majorkiewicz pisa∏ w ksià˝ce „M∏odoÊç
moja i przeja˝d˝ki po kraju”, ̋ e podczas
pogody widaç by∏o z nich „czerniàcy
si´ Toruƒ, w okolicy bujna roÊlinnoÊç,
Wis∏a z zielonymi brzegi, a zamek nad
górà (..) stercza∏ jak koÊciotrup, naigry-
wajàcy si´ z g∏upstw i z∏oÊci ludzkich”.

Atrakcjà by∏y spacery wokó∏ t´˝ni, pod-
czas których s∏uchano granej na ˝ywo
muzyki.

Kefir od Sigaliny

Jeden z pierwszych bedekerów zosta∏
wydany w 1891 roku pod redakcjà
S. J. ¸àpiƒskiego. W „Przewodniku po
Ciechocinku. Jego historia i zasoby
lecznicze z dodaniem planu ca∏ej osady”
opisany jest park G∏ówny (dziÊ Zdro-
jowy): wspania∏y park spacerowy, zdob-
ny w przecudne drzewa i krzewy, gdzie
obecnie w szerokich alejach w czasie
sezonu kàpielowego rojà si´ goÊcie
tysiàcami, bawià si´ dzieci w ˝o∏nierzy
i pi∏k´, napawajà si´ balsamicznym
powietrzem blade i wyn´dznia∏e kaleki.
Pierwsza, najstarsza cz´Êç parku (od
strony ul. KoÊciuszki) mia∏a charakter
reprezentacyjny. Tu znajdowa∏a si´
g∏ówna brama wejÊciowa. Znaczàcym
elementem sta∏y si´ stawy z wodotrys-
kiem i pobudowanym potem mostkiem
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nazywanym „∏ab´dzim”, okràg∏y klomb
obsadzany wielobarwnymi kwiatami
jednorocznymi, na Êrodku którego by∏a
przed I wojnà Êwiatowà fontanna. Przez
lata zdobi∏a kwietnik egzotyczna palma.
Kilka lat póêniej atrakcjà sezonu ku-
racyjnego by∏a agawa. Kuracjusze ocze-
kiwali huku w chwili jej zakwitania, to-
te˝ przez d∏ugie tygodnie obserwowali
egzotycznà roÊlin´, która wyda∏a kwiat
dopiero we wrzeÊniu 1909 roku.

Pisze o tym w swoim przewodniku
„Informator ciechociƒski ilustrowany z
planikiem sytuacyjnym osady z 1910
roku” F. Makowski. Wokó∏ klombu po-
budowano liczne kioski, w których
sprzedawano wody mineralne, kwiaty,
s∏odycze, pierniki oraz kefir i kumys.
WÊród nich wyró˝nia∏ si´ kiosk Klaudii
Sigaliny, produkujàcej kefir. GoÊç kà-
pielowy móg∏ wypoczàç na ∏aweczkach
w cieniu licznych drzew, nierzadko eg-
zotycznych, takich jak mi∏orzàb dwukla-
powy, tulipanowiec amerykaƒski czy
k∏´k kanadyjski. Niedaleko mostku znaj-
dowa∏ si´ kiosk meteorologiczny, dzi´ki
któremu mo˝na by∏o sprawdziç, jaka
b´dzie pogoda w uzdrowisku. Park by∏
ulubionym miejscem kuracjuszy, którzy
sp´dzali tu mi∏o czas. Dowodem mogà
byç liczne pocztówki produkowane na
prze∏omie XIX i XX w., na których widaç
spacerujàcych ludzi. W tle widoczne sà
estrady dla orkiestry. Warto wspomnieç,
˝e w parku przed pobudowaniem w
1909 roku muszli koncertowej wed∏ug
projektu Waldemara Feddersa by∏y jesz-
cze trzy inne miejsca - estrady dla ma-
∏ych zespo∏ów muzycznych, które
uprzyjemnia∏y czas goÊciom uzdrowis-
ka.

Fortepiany do wynaj´cia i ruchome
obrazki

W wydanej w 1896 roku ksià˝ce
„Zdrojowiska. Zak∏ady lecznicze i stacye
klimatyczne w guberniach Królestwa
Polskiego i najbli˝szych guberniach
Cesarstwa” pod red. Henryka Dobrzyc-
kiego Henryk Ruppert pisa∏ o funkcjono-
waniu dwóch zak∏adów gimnastycz-
nych, w których uprawiano gimnastyk´
szwedzkà i nauk´ szermierki. Mo˝na
by∏o kàpaç si´ w WiÊle w specjalnie
urzàdzonej ∏azience, a nawet nauczyç
si´ p∏ywaç. Oferowane by∏y przeja˝d˝ki
∏ódkà po stawach w parku. Dzia∏a∏y
czytelnie czasopism i prywatna wypo-
˝yczalnia ksià˝ek. W uzdrowisku znaj-
dowa∏y si´ fortepiany, które by∏y wy-
najmowane goÊciom za niewielkà
op∏atà.

Jeszcze przed I wojnà Êwiatowà po-
jawi∏a si´ nowinka - mo˝liwoÊç obejrze-
nia „ruchomych obrazków”, czyli filmu.
Projekcje odbywa∏y si´ w nieistniejàcym
ju˝ iluzjonie „Sfinks” pobudowanym
w 1909 roku wed∏ug projektu Walde-
mara Feddersa. Kino w uzdrowisku
sta∏o si´ niezwykle popularnà rozrywkà,
podobnie jak przedstawienia teatralne
w pi´knym drewnianym teatrze, który
stanà∏ w 1891 roku wed∏ug projektu
Adolfa Schimmelphenniga. Korzystano
z kr´gielni, strzelnicy, kortów teniso-
wych. Pasjonatom modnego wówczas
krokieta urzàdzono specjalne pole do
gry.

Kawior wiÊlany

Pierwszy w wolnej Polsce przewodnik
na 1922 rok proponowa∏ podobne jak

dawniej rozrywki. W parku Zdrojowym
i pod t´˝niami koncertowa∏a orkiestra
symfoniczna, teatr oferowa∏ codziennie
przedstawienia dawane przez jednà z
lepszych trup prowincjonalnych, kino
Sfinks dwa razy dziennie wyÊwietla∏o
nowoÊci z kinematograficznego reper-
tuaru. Mo˝na by∏o wypo˝yczaç ksià˝ki
w dwóch czytelniach: w galerii space-
rowej i w dworku Ormuz oraz w skle-
pach Brzeziƒskiego w hotelu Müllera
i Rogalewskiego pod Filarami (dzisiaj
jest tu budynek tzw. Europy). Je˝eli
ktoÊ dysponowa∏ gotówkà, móg∏ po-
graç na fortepianie w czytelni zdrojowej
lub w hotelu Müllera. Rowery wypo-
˝yczano w dworku Hygea. Raz w tygod-
niu odbywa∏y si´ reuniony, na których
przygrywa∏ zespó∏ orkiestry zdrojowej.
Bale i zabawy urzàdzano te˝ w pensjo-
natach. Proponowano spacery wa∏em
ochronnym, na Kuczek, do warzelni
soli, Racià˝ka, Ot∏oczyna, Nieszawy.
Mo˝na by∏o za˝ywaç kàpieli w rzece.
Jak g∏osili autorzy przewodnika: „Sprag-
nionym i zg∏odnia∏ym mo˝emy zareko-
mendowaç karczemk´ wprost warzelni
(przez z∏oÊliwych ‘Bristolem nad Wis∏à’
zwanà), gdzie podobno, czasami dajà
dobrà ryb´ oraz kawior wiÊlany”.

Z kolei w 1926 roku wskazywano
takie rozrywki jak: koncerty orkiestry
symfonicznej, która gra∏a w parku Zdro-
jowym rano i po obiedzie, przedstawie-
nia w teatrze zak∏adowym (w sezonie
tego roku produkowa∏a si´ operetka z
Katowic), bale urzàdzane w hotelu
Müllera i w galerii spacerowej, a tak˝e
w ¸azienkach nr 3 i 4. Amatorzy foto-
grafii mieli do dyspozycji ciemni´ przy
czytelni, a czytelnicy dwie biblioteki:



Pole do krokieta.
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jednà prowadzi∏o Towarzystwo Przyja-
ció∏ Ciechocinka w dworku Ormuz
(pi´ç tysi´cy dzie∏ w pi´ciu j´zykach),
drugà, noszàcà imi´ genera∏a Józefa
Hallera - zwiàzek robotników zak∏ado-
wych, a mieÊci∏a si´ pod Filarami (dwa
tysiàce tomów „dobrze dobranych, na-
wet naukowych, dzie∏”- jak komentuje
autor „Informatora Paƒstwowego Za-
k∏adu Zdrojowego”).

Dla sportowców urzàdzono w parku
Zdrojowym siedem placów tenisowych,
kr´gielni´ i place krokietowe. Pomi´dzy
t´˝niami odbywa∏y si´ wyÊcigi konne,
mecze pi∏ki no˝nej i zawody lekkoatle-
tyczne, wzloty na samolotach. Zach´-
cano do spacerów po trzech parkach,
wa∏em ochronnym naoko∏o Ciechocin-
ka, S∏oƒska, Podola do podnó˝a Pod-
zamcza. Atrakcjà by∏ spacer do wsi Ku-
czek, skàd czerpa∏ wod´ ciechociƒski
wodociàg, a tak˝e wyprawa do Odolio-
nu - miejsca reklamowanego jako
„miejscowoÊç sucha, piaszczysta ze
wspania∏ym powietrzem ˝ywicznym”.
Trzy razy w tygodniu udost´pniano do
zwiedzania warzelni´ soli. T´˝nik opro-
wadza∏ codziennie po t´˝ni. Jednà z
zaskakujàcych atrakcji by∏o te˝ zwiedza-
nie wzorowo urzàdzonej rzeêni na ob-
rze˝ach Ciechocinka.

Amatorzy mogli korzystaç z kàpieli
wiÊlanej. ¸acha wiÊlana mia∏a nienaj-
gorszà pla˝´. Dla goÊci pobudowano
przebieralnie. Godnà polecenia by∏y jak
zawsze wycieczki do Racià˝ka, Niesza-
wy, lasu ot∏oczyƒskiego. Jednodniowe
wycieczki kolejà lub samochodem mo˝-
na by∏o odbyç do Kruszwicy, Torunia,
Inowroc∏awia, Bydgoszczy.

Zdrowie w mi´dzywojniu

W latach 30. XX wieku Ciechocinek
reklamowano jako „êród∏o zdrowia”,
„êród∏o zdrowego cia∏a, pogody du-
cha”. Zachwalano kàpiele basenowe.
Do dyspozycji by∏o kilka p∏ywalni. Jedna
z nich to dwa obiekty: kryty i odkryty,
w których oferowano ciep∏à solank´ ze
êród∏a nr 14. (Pobudowano je na rogu
obecnych ulic Raczyƒskich i Lorentowi-
cza.) Jak czytamy w przedwojennym
folderze: „cieplica wspólna, dzi´ki wy-
sokiej ciep∏ocie i  koncentracji solanki,
jest urzàdzeniem na wskroÊ leczniczym
i s∏u˝y do stosowania w dnie pogodne
normalnych kàpieli solankowych”. Sà-
siedni basen by∏ kryty, czynny bez
wzgl´du na pogod´. Z kolei 4 czerwca
1932 r. oddano do u˝ytku s∏ynnà p∏y-
walni´ solankowo-termalnà, którà po-
budowano na zacisznym terenie mi´dzy
t´˝niami. Nawet w dzisiejszych czasach
imponujà wymiary basenu 100 m x 40
m. Pla˝a wynosi∏a 20 tysi´cy metrów
kwadratowych. Reklamowano kàpiele

s∏oneczne, powietrzne i piaskowe, gry
i zabawy ruchowe na odpowiednio
urzàdzonych terenach, gimnastyk´ i
gry ruchowe dla dzieci we wzorowym
ogrodzie jordanowskim, gdzie dzieci
mia∏y do dyspozycji p∏ytki basenik, na-
turalne inhalacje przy t´˝niach. 

Kuracjusz sprzed 80 lat mia∏ w ofercie
nast´pujàce rozrywki: teatr, kino, co-
dziennie dwa razy dziennie koncert
orkiestry zdrojowej w parku i jazzban-
dowej na pla˝y, dancing na wolnym
powietrzu, koncerty radiomegafonowe,
tenis, kr´gielnie, biblioteki, bezp∏atnà
czytelni´, zbiorowe wycieczki piesze,
rowerowe i autobusowe. Funkcjonowa∏
Zdrojowy Klub Towarzyski.

Jak widaç, kuracjusze przyje˝d˝ajàcy
do Ciechocinka nigdy si´ nie nudzili.
Uzdrowisko zawsze oferowa∏o rozmaite
atrakcje. Wielbiciele ksià˝ki, teatru, kon-
certów, taƒca, sportu czy turystyki mogli
zaspokoiç swoje potrzeby. Podobnie
jak dzisiaj.

Aldona Nocna

Na skwerze Excentryków w Êrod´ 22 sierpnia wystàpi∏a Modzie˝owa Orkiestra D´ta „Dzierzgowo”. Koncert i wyst´p
cheerleaderek zgromadzi∏ licznà publicznoÊç.

Koncert na skwerze



Po prawie trzydziestu latach pracy mury ciechociƒskiej „Jedynki” opuszcza Danuta Kapelaty-Hryniewicz,
wspania∏y dyrektor, a przede wszystkim dobra pedagog, która na co dzieƒ dzieli∏a si´ wiedzà i doÊwiadczeniem
z rodzicami, uczniami i nauczycielami.
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Ostatni wspólny rok szkolny
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Jak z biegiem lat zmieni∏a si´ polska
szko∏a?

- Szko∏a zmieni∏a si´ nie do pozna-
nia. Na zmian´ polskiej szko∏y znaczàco
wp∏ynà∏ rozwój technologiczny. Dawna
szko∏a to zeszyty, bibu∏a, liczyd∏a, tablica
i kreda. Dzisiaj nauczyciele w swojej
pracy wykorzystujà technologi´ infor-
macyjna, korzystajà z tablic interak-
tywnych, komputerów. Uczniowie mo-
gà zweryfikowaç swojà wiedz´ w in-
ternecie. Natomiast tak samo jak kie-
dyÊ, dzieci i m∏odzie˝ chodzà do szko∏y,
majà tu przyjació∏, swoje marzenia,
ma∏e i du˝e problemy.

Czy gdyby mog∏a pani wybraç
jeszcze raz, zwiàza∏aby si´ pani z
oÊwiatà?

- MyÊl´, ˝e tak, wybra∏am ten zawód
Êwiadomie. Lubi∏am mojà prac´ i nie
zamieni∏abym jej na innà.

O czym pani marzy dla szko∏y, dla
oÊwiaty?

- Aby nasza „Jedynka” by∏a uzna-
wana za szko∏´ z klasà, przyjaznà dla
uczniów. By m∏odzie˝ osiàga∏a wysokie
wyniki w nauce i zachowaniu, oczywiÊ-
cie na miar´ mo˝liwoÊci ka˝dego dzie-
cka, aby mo˝na mówiç z dumà o ab-
solwentach naszej szko∏y. Dla oÊwiaty
mniej biurokracji, za to stabilizacji i jas-
nych przepisów prawa oÊwiatowego.

Odchodzi pani na zas∏u˝onà eme-
rytur´. Czy trudno podjàç t´ decyzj´?

- Decyzj´ podj´∏am du˝o wczeÊniej,
mo˝e dlatego nie by∏o a˝ tak trudno.
B´dzie mi brakowa∏o ludzi, z którymi
zwiàza∏am si´ tak „na co dzieƒ”.

Plany na emerytur´?
- Na razie odpoczn´, poÊwi´c´ wi´-

cej czasu na czytanie ksià˝ek, prac´ na
dzia∏ce, spacery, zaleg∏e spotkania z
przyjació∏mi ze szkolnych lat. Dalsze
plany okreÊli ˝ycie.

Co b´dzie pani wspominaç naj-
milej?

- UroczystoÊci szkolne, bardzo lubi´
wyst´py w wykonaniu „ma∏ych artys-
tów”.

Ma pani dla nas jakieÊ rady?
- Czas szybko p∏ynie, dlatego dobrze

jest podchodziç do problemów z dy-
stansem. Dzi´kuj´ paƒstwu za bardzo
dobrà wspó∏prac´, ˝ycz´ sukcesów i
spokojnej pracy. Naszym uczniom ce-
lujàcych wyników w nauce, super za-
chowania, wielu przyjació∏, z którymi
b´dà si´ spotykaç w klasach i na szkol-
nych korytarzach.

Pani Dyrektor, po prawie czterdziestu
latach pracy w oÊwiacie, odchodzi na
zas∏u˝onà emerytur´, a to doskona∏a
okazja do rozmowy, nie tylko o szkole.

Anna Migdalska: Z regu∏y ulubionà
porà roku nauczycieli jest lato. Czy
u pani jest podobnie?

Danuta Kapelaty-Hryniewicz: Bardzo
lubi´ lato, ale mojà ulubionà porà roku
jest wiosna. Przyroda budzi si´ do ˝ycia
i wst´puje w nas nowe, wiosenne ̋ ycie,
które wprowadza radosny nastrój. Zbli-
˝amy si´ do wakacji, ale jeszcze ich nie
ma i to oczekiwanie jest najlepsze.

Po wioÊnie przychodzi lato, a po
lecie przychodzi jesieƒ, wracamy do
szko∏y. Pami´ta pani na pewno te
czasy, w których jako uczennica sz∏a
pani do szko∏y.

- Pami´tam doskonale, pomimo
up∏ywu czasu. Z jednej strony wraca∏am
ch´tnie, ̋ eby spotkaç si´ z kole˝ankami,
z drugiej strony wola∏am, aby wakacje
trwa∏y w nieskoƒczonoÊç, to taki
beztroski czas.

Jaki by∏ pani ulubiony przedmiot?
- W szkole podstawowej bardziej

lubi∏am przedmioty Êcis∏e, szczególnie
matematyk´ i stàd mój wybór klasy o
profilu matematyczno-fizycznym w li-
ceum. W szkole Êredniej polubi∏am his-
tori´, j´zyki i dlatego wybra∏am kierunek
studiów na wydziale humanistycznym.

Kto by∏ pani ulubionym nauczy-
cielem? Kogo pani ceni∏a najbardziej,
siedzàc w szkolnej ∏awie?

- Na szkolnej drodze spotka∏am màd-
rych, doÊwiadczonych pedagogów.
Ceni∏am ich za profesjonalizm, spra-
wiedliwoÊç, umiej´tnoÊç rozwiàzywania
problemów. Szanowa∏am wszystkich
nauczycieli, zdecydowanà wi´kszoÊç
lubi∏am. Mojà ulubionà nauczycielkà
by∏a wychowawczyni w nauczaniu
poczàtkowym. Niezwykle ciep∏a, wra˝-
liwa, zawsze wys∏ucha∏a i pocieszy∏a,
troch´ jak mama. Uwa˝a∏am, ˝e moja
pani jest najlepsza na ca∏ym Êwiecie.

Jaki powinien byç nauczyciel?
- Nauczyciel powinien byç przede

wszystkim sprawiedliwy, cierpliwy i
opanowany. Uczniowie lubià nauczy-
cieli z poczuciem humoru, z którymi
mo˝na po˝artowaç i porozmawiaç na
ró˝ne tematy. Trzeba jednak zachowaç
pewien dystans, co u∏atwia utrzymanie
dyscypliny pracy podczas lekcji, bo tego
oczekuje te˝ m∏odzie˝. Nauczyciel musi
kochaç to, co robi, a wtedy praca nie

b´dzie dla niego ci´˝arem.
A dyrektor?
- Dyrektor na pierwszym miejscu po-

winien stawiaç relacje mi´dzyludzkie,
które w du˝ej mierze decydujà o jego
sukcesie. Aby skutecznie zarzàdzaç
szko∏à, musi te˝ znaç przepisy prawa
oÊwiatowego, troszczyç si´ o baz´ dy-
daktycznà, wysoki poziom nauczania.
Powinien byç dobrym mediatorem, ne-
gocjatorem, umieç s∏uchaç ludzi. Podej-
mowane decyzje muszà byç sprawie-
dliwe.

Gdy by∏a pani w wieku naszych
uczniów, kim chcia∏a pani zostaç?

- Ju˝ jako dziecko chcia∏am zostaç
nauczycielkà. Pami´tam, jak bawi∏am
si´ z kole˝ankami w szko∏´, prowa-
dzi∏am dziennik lekcyjny i bardzo lu-
bi∏am stawiaç stopnie. Potem prze-
win´∏a si´ te˝ taka myÊl: „A mo˝e zo-
stan´ piel´gniarkà?”, jednak niezbyt
dobrze znosi∏am widok krwi, wi´c
zrealizowa∏o si´ moje pierwsze marze-
nie.

Przez ostatnie lata pe∏ni∏a pani
funkcj´ wicedyrektora. Czy trudno
byç dyrektorem?

- Przepracowa∏am w oÊwiacie 37 lat,
w tym 29 lat w naszej „Jedynce”. Pra-
ca wicedyrektora jest odpowiedzialna,
cz´sto stresujàca, wymagajàca dyspo-
zycyjnoÊci. Nie∏atwo byç wicedyrekto-
rem, ale dzi´ki bardzo dobrej, niepo-
wtarzalnej atmosferze wÊród pracow-
ników szko∏y, pe∏ni∏am powierzonà mi
funkcj´ przez 19 lat.



CKS Zdrój Ciechocinek rozpoczà∏ sezon 2018/2018 od remisu i zwyci´stwa. Po pierwszych dwóch kolejkach
bia∏o-niebiescy zajmujà w tabeli okr´gówki czwarte miejsce.
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Udany poczàtek Zdroju

Noteç ¸abiszyn - Zdrój Ciechocinek 0:0
1. kolejka, 11 sierpnia

ZDRÓJ: Szymaƒski - Chwojnicki (˝k), M.Langner (69' Âwiecz-
kowski), Krzy˝anowski, Jankowicz (˝k) - Kardas (75' ˚ucho-
wski), Polak, Cyra, ˚urawski (58' Lewandowski) - Kania (˝k),
Wasilkiewicz.

W pierwszym meczu nowego sezonu ciechocinianie bez-
bramkowo zremisowali w ¸abiszynie z tamtejszà Notecià.

Zdrój mecz rozpoczà∏ nie najlepiej, czego efektem w 3.
minucie gry by∏ rzut karny dla gospodarzy. Jedenastk´ obro-
ni∏ jednak debiutujàcy w bia∏o-niebieskich barwach Pawe∏
Szymaƒski. Spotkanie by∏o typowym meczem walki. Oba
zespo∏y stara∏y si´ unikaç b∏´dów. Najlepszà okazj´ do zdo-
bycia gola dla ciechociƒskiej dru˝yny mia∏ Micha∏ Cyra, lecz
jego uderzenie trafi∏o w s∏upek. Dobrà okazj´ mia∏ tak˝e
Micha∏ Polak, ale minimalnie chybi∏ obok s∏upka. Gospoda-
rze te˝ groênie atakowali, lecz dobrze spisywa∏a si´ defens-
ywa Zdroju. Ostatnie dziesi´ç minut Noteç gra∏a w os∏abie-
niu po czerwonej kartce jednego z zawodników z ¸abiszyna.

W sobotnim meczu debiut zaliczy∏o szeÊciu nowych gra-

czy. Sà to Igor Kania, Krzysztof Wasilkiewicz, Miko∏aj Kar-
das, Pawe∏ Szymaƒski, Kacper ˚uchowski i Tomasz Âwiecz-
kowski.

Zdrój Ciechocinek - KS Brzoza 4:0 (2:0)
2. kolejka, 18 sierpnia
Bramki: Majchrzak (2), Kania, ˚urawski

ZDRÓJ: Szymaƒski - Chwojnicki, M.Langner, Krzy˝anowski,
Jankowicz (˝k) - Kardas (65' Lewandowski), ˚uchowski (50’
Trenk), Cyra, ˚urawski (72' Âwieczkowski) - Kania, Majchrzak.

W drugim meczu nowego sezonu bia∏o-niebiescy pewnie
pokonali beniaminka z Brzozy. To dobry poczàtek sezonu
dla podopiecznych S∏awomira Lubowicza.

Od poczàtku spotkanie by∏o wyrównane. GoÊcie starali
si´ graç d∏ugimi pi∏kami za ciechociƒskich obroƒców. Zdrój
spokojnie wyczekiwa∏ swoich okazji. W jednej z nich do
akcji ofensywnej w∏àczy∏ si´ Jaros∏aw Krzy˝anowski, który
zagra∏ pi∏k´ wzd∏u˝ pola karnego, a bardzo ∏adnym strza∏em
przy s∏upku popisa∏ si´ Rafa∏ ˚urawski i mieliÊmy 1:0 dla
gospodarzy. By∏ to debiutancki gol m∏odego gracza w se-
niorskiej pi∏ce. Par´ minut póêniej Marcin Majchrzak wyko-
rzysta∏ dobre podanie od ˚urawskiego i pewnie pokona∏
golkipera z Brzozy. Przyjezdni mieli dwie dobre okazje do
zdobycia gola, lecz w jednej z nich napastnikowi zabrak∏o
zimnej krwi, by dobrze uderzyç do niemal pustej bramki.

20 sekund po przerwie Zdrój prowadzi∏ ju˝ 3:0. Igor Ka-
nia otrzyma∏ d∏ugà pi∏k´ w polu karnym. Wydawa∏o si´, ˝e
jest faulowany, lecz szybko wsta∏ i zaskakujàcym uderzeniem
zdoby∏ bramk´. Zdrój w pe∏ni kontrolowa∏ przebieg meczu,
ale rywale nie oddali ∏atwo pola i równie˝ groênie atakowali.
W dwóch sytuacjach bardzo dobrze interweniowa∏ Pawe∏
Szymaƒski. W 70. minucie Êwietnà akcjà popisa∏ si´ Kania,
który na pe∏nej szybkoÊci wszed∏ w pole karne, dogra∏ do
Majchrzaka, który po mini´ciu rywala nie mia∏ problemów
ze zdobyciem kolejnego gola dla ciechociƒskiego zespo∏u.

Krzysztof Zakrzewski, ckszdroj.futbolowo.pl
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Kilkadziesiàt m∏odych kolarek i kolarzy wzi´∏o udzia∏ w X Ogólnopolskim WyÊcigu Kolarskim po Nizinie Ciecho-
ciƒskiej, który 4 i 5 sierpnia rozgrywano w Ciechocinku i Racià˝ku.

Przemys∏aw Der´gowski z Ciechocinka i Rados∏aw Lewandowski zdobyli z∏oty medal podczas Mistrzostw Polski
w kolarstwie torowym.
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WyÊcig po Nizinie Ciechociƒskiej

Kolarski mistrz Polski

Pierwszy etap rozgrywa∏ si´ w Cie-
chocinku, na trasie biegnàcej ulicami
KoÊciuszki, Mickiewicza, Pi∏sudskiego
i Traugutta.

Drugi etap o d∏ugoÊci 25 km odby∏
si´ w 5 sierpnia na trasie Racià˝ek - Dà-
brówka - Sierzchowo - Waganiec - Ple-
banka - Przypust - Nieszawa - Siarzewo
- Ciechocinek - Racià˝ek.

Wyniki X Ogólnopolskiego WyÊcigu
Kolarskiego po Nizinie Ciechociƒskiej

I Etap - kryterium Ciechocinek

Kategoria m∏odziczka
1. Marta Skowroƒska UKS Zefir Wola

Groszewska
2. Katarzyna Krakowska KS ROMET-

RENEX BYDGOSZCZ
3. Martyna Marcinkowska UKS

COPERNICUS TORU¡ - UKS KOMETA
OBROWO

Kategoria m∏odzik
1. Marek Matczak UKS Zefir Wola

Groszewska
2. Konrad Waliniak KLTC Konin

3. Piotr Kij UKS Zefir Wola Groszewska

Kategoria ˝akini
1. Aleksandra Smoliga UKS Zefir Wola

Groszewska
2. Natalia Sobiech KLTC Konin

3. ˚aklina Saganowska KS ROMET-
RENEX BYDGOSZCZ

Kategoria ˝ak
1. Patryk Goszczurny UKS Zefir Wola

Groszewska
2. Wojciech Kowalski UKS COPERNICUS

TORU¡ - UKS KOMETA OBROWO
3. Igor Kamiƒski STOWARZYSZENIE KS
OLENDER - S K "ISKRA" NIESZAWKA

Klasyfikacja koƒcowa
Kategoria m∏odziczka

1. Marta Skowroƒska UKS Zefir Wola
Groszewska

2. Katarzyna Krakowska KS ROMET-
RENEX BYDGOSZCZ

3. Katarzyna Kurzyƒska TKK PACIFIC
TORU¡ - UKS SOKÓ¸ WLK.

RYCHNOWO

Kategoria m∏odzik
1. Konrad Waliniak KLTC Konin
2. Szymon Piechocki KLTC Konin

3. Juliusz Marski UKS COPERNICUS
TORU¡

Kategoria ˝akini
1. Natalia Sobiech KLTC Konin

2. Oliwia Gerc UKS COPERNICUS
TORU¡ - UKS KOMETA OBROWO
3. ˚aklina Saganowska KS ROMET-

RENEX BYDGOSZCZ

Kategoria ˝ak
1. Igor Kamiƒski STOWARZYSZENIE KS
OLENDER - S K "ISKRA" NIESZAWKA

2. Wojciech Kowalski UKS COPERNICUS
TORU¡ - UKS KOMETA OBROWO

3. Kacper Mientki UKS COPERNICUS
TORU¡ - SK SP32 TORU¡

Zawodnicy ALKS Stal Grudziàdz startowali w konkurencji Madison w kategorii Junior M∏odszy. Zawody odbywa∏y
si´ od 30 lipca do 2 sierpnia w Pruszkowie.






