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#GaszynChallenge to kolejna akcja charytatywna, która opanowała cały internet. Na czym 
polega? Nominowane osoby mają za zadanie wykonać 10 pompek lub przysiadów i wpłacić 
minimum 5 zł na internetową zbiórkę. Jeśli nie zrealizują zadania, kwota ta wzrasta do 10 zł. 
Nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania i muszą nominować minimum 3 kolejne 
osoby, grupy czy instytucje. Wszystko po to, aby zebrać fundusze na najdroższy lek świata dla 
Zosi, która walczy z SMA.

Akcja ta dotarła również do naszego miasta. Wziął 
w niej udział m.in burmistrz Ciechocinka Leszek 
Dzierżewicz wraz z pracownikami Urzędu Miej-
skiego, Radni Rady Miejskiej Ciechocinka, Rycerze 
Kolumba, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechocin-
ku, Przedszkole Samorządowe “Bajka”, Uzdrowisko 
Ciechocinek S.A, wiele ciechocińskich sanatoriów, 
MPWiK, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocin-
ku, Szkoła Podstawowa nr 1, a także Szkoła Pod-
stawowa nr 3 i przedszkole Samorządowe im. Ku-
busia Puchatka.

Nie miałem cienia wątpliwości, że moi współ-
pracownicy to wyzwanie podejmą z zadowole-
niem i radością. O tym, jak było, najlepiej świad-
czy ten krótki filmik. U nas wszyscy wyznają 
bowiem przekonanie, że warto pomagać. Stąd 
też “pompowaliśmy” z przeświadczeniem, że do-
bra nigdy za wiele, a tam, gdzie można pomóc, 
chcemy być obecni. Zosi życzymy zdrowia, zaś 
wszystkich zapraszamy do wspierania tej akcji - 
podkreślał burmistrz Leszek Dzierżewicz.
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Z życia miasta

Włodzimierz Słodowicz – społecznik, 
animator kultury, nauczyciel, muzyk, 

wychowawca i radny został patronem 
miejskiego placu zabaw w Ciechocinku, 

zlokalizowanego nieopodal fontanny 
„Grzybek”. Uroczyste odsłonięcie 

pamiątkowej tablicy nastąpiło w piątek
 10 lipca o godz. 16:00.

Niewielu jest chyba mieszkańców Cie-
chocinka, którzy nie wiedzą, kim był 
zmarły 21 października 2019 roku, Wło-
dzimierz Słodowicz. Albo był ich wycho-
wawcą (lub wychowawcą ich dzieci), 
albo chodzili do szkoły, w której uczył 
muzyki, ewentualnie należeli do dru-
żyny harcerskiej, którą prowadził. Jeśli 
nie zaszła żadna z tych możliwości, to 
z pewnością oglądali harcerski zespół 
taneczny „Świerszcze”, który założył. 
Wśród ciechocinian cieszył się sympatią 
i uznaniem. Na imprezach, które organi-
zował, sale zawsze „pękały w szwach”, 
a owacjom nie było końca. 

Włodzimierz Słodowicz był magistrem 
wychowania muzycznego. W swoich 
działaniach kierował się zasadą: wszyst-
ko dla dobra dzieci. Przez 30 lat uczył 
muzyki w ciechocińskiej Szkole Podsta-
wowej nr 1, gdzie odkrył wiele talen-
tów. Od początku swej pracy prowadził 
szkolny chór oraz drużynę harcerską. Był 
osobą niezwykle aktywną, ciągle podej-
mował nowe wyzwania. Nawet gdy był 
już na emeryturze, praca z dziećmi i mło-
dzieżą była nadal dla niego niezwykle 
ważna. 

Od 2002 roku prowadził Zespół Tańca 
i Piosenki „Świerszcze”, który kontynu-
ował tradycje dawnego zespołu o tej sa-
mej nazwie, który powstał w 1970 roku. 
Należały do niego nie tylko dzieci uzdol-
nione. Tym nieco mniej utalentowanym 
poświęcał więcej czasu prowadząc zaję-
cia dodatkowe. Swoich podopiecznych 
uczył śpiewu, tańca i recytacji. Swoje 
artystyczne umiejętności zespół cyklicz-

nie prezentował m.in. na 
deskach Teatru Letniego, 
w ciechocińskich sanato-
riach oraz w   Galerii „Pod 
Dachem Nieba”, uprzy-
jemniając czas mieszkań-
com oraz kuracjuszom. 

Podopieczni Włodzimie-
rza Słodowicza wystę-
powali m.in. podczas 
koncertów: „Jesiennych 
rytmów czar”, „Leć kolę-
do w świat”, „Kłaniam się 
Tobie Mamo, kłaniam się 
Tobie Tato”, „Wszystkie 
dzieci nasze są” oraz 
podczas imprezy pt. 
„Święto Soli”. Słodo-
wicz kształcił dzieci 
z pasją i zaangażowa-

WŁODZIMIERZ SŁODOWICZ PATRONEM 
MIEJSKIEGO PLACU ZABAW W CIECHOCINKU

niem, poświęcając im cały swój wolny 
czas. Ciągle poszukiwał nowych wyzwań 
artystycznych i udoskonalał dotychcza-
sowe umiejętności swoich podopiecz-
nych. 

Włodzimierz Słodowicz działał również 
jako członek Towarzystwa Przyjaciół 
Ciechocinka, a przez dwie kadencje był 
radnym ciechocińskiej Rady Miejskiej 
(2002-2006 i 2014-2018). Ponadto za-
pisał się w naszej pamięci jako wielki 
orędownik budowy placów zabaw dla 
dzieci. 

W odsłonięciu pamiątkowej tablicy udział 
wziął burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier-
żewicz, ciechocińscy radni, członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka, 
rodzina Włodzimierza Słodowicza, 
a także wielu znajomych i rodziców wraz 
z dziećmi. Tablicę wspólnie z burmi-
strzem Ciechocinka odsłoniła małżonka 
Włodzimierza Słodowicza.

Z wnioskiem o nadanie imienia Włodzi-
mierza Słodowicza miejskiemu placowi 
zabaw w Ciechocinku (zlokalizowanego 
na terenie pomiędzy ulicami T. Kościusz-
ki, R. Traugutta i Aleją Armii Krajowej), 

wystąpiła Miejska Rada Seniorów. 
Rekomendacja ta znalazła aprobatę 
Burmistrza Ciechocinka Leszka Dzier-
żewicza oraz radnych Rady Miejskiej. 
Uważają oni, że Włodzimierz Słodo-
wicz będzie wspaniałym patronem jed-
nego z ciechocińskich placów zabaw, 
o który zawsze się starał i o niego dbał. 
Osoba ta poświęciła życie Ciechocin-
kowi i jego mieszkańcom, a przede 
wszystkim dzieciom, co zasługuje na 
wszelkie formy upamiętnienia i sza-
cunku. Tym samym, Włodzimierz Sło-
dowicz – wyjątkowa i barwna po-
stać, pozostanie na zawsze w pamięci 
mieszkańców Ciechocinka. 
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Najmłodsi mieszkańcy Ciechocinka mogą już korzystać 
z Wodnego Placu Zabaw zlokalizowanego tuż obok 

tężni. To trzeci największy taki obiekt w Polsce. 
Atrakcja czynna jest codziennie, wstęp wolny!

WODNY PLAC ZABAW 
DLA DZIECI JUŻ DZIAŁA!

Uruchomienie strefy Wodnego Pla-
cu Zabaw przeznaczonej dla naj-
młodszych mieszkańców i gości 
Ciechocinka nastąpiło w sobotę 18 
lipca. Od tego dnia korzystać można 
ze “starszej” części placu, która po-
wstała w trakcie I etapu budowy.

Wodny Plac Zabaw powstał na ulicy 
Staszica, tuż obok parku linowego 
i kortów tenisowych, w bezpośred-
nim sąsiedztwie tężni. Na 700 m 
kw., w dwóch nieckach basenowych 
znajduje się kilkanaście atrakcji 
wodnych wraz z okazałym, kilku-
metrowym zamkiem z fontannami. 
W instalacji krąży ponad 70 m sze-
ściennych wody podgrzewanej dla 
komfortu użytkowników.

Na gości czekają leżaki, przebie-
ralnie i zaplecze gastronomiczne. 
W  sąsiedztwie Wodnego Placu Za-
baw znajduje się także park linowy, 
ścianki wspinaczkowe i korty teni-
sowe.

Obiekt został uroczyście otwarty 
11 sierpnia 2018 roku. Jego budowa 
trwała 4,5 miesiąca, a koszt inwesty-
cji wyniósł nieco ponad 3 mln zł.

Wodny Plac Zabaw czynny jest co-
dziennie (przy sprzyjającej pogo-
dzie) od godz. 10 do 18. Wstęp wolny. 
Dzieci do 8 lat korzystają z  atrakcji 
pod opieką dorosłych.
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WARSZTATY IKONOPISANIA POD TĘŻNIAMI

„CZARNE OBRAZY Z CZASÓW ZARAZY I NA CZASY ZARAZY”

W dniach 20 – 28 lipca w Miejskim Centrum Kultury odbyły
 się warsztaty ikonopisania dla początkujących i zaawansowanych, 

które poprowadziła Ewa Grześkiewicz.

Warsztaty skierowane były do osób, które 
z ikoną nie miały jeszcze nigdy do czynienia, 
a także dla tych bardziej zaawansowanych. 

Uczestnicy warsztatów, którzy po raz 
pierwszy pisali swoją ikonę pochylili się 
nad wizerunkiem Oblicza Chrystusa. Ci zaś, 
którzy mieli okazję wcześniej już uczestni-
czyć w warsztatach Pani Ewy, napisali iko-
nę Anioła Pańskiego. Trzecią ikoną, którą 
tworzyli uczestnicy warsztatów, była ikona 
Matki Bożej. W czasie zajęć nie zabrakło 
także czasu na prelekcje o ikonach.

Wszyscy, którzy spędzili czas na warszta-
tach organizowanych przez ciechociński 
MCK, poznali geometrię wybranych ikon 
i na jej podstawie wykonali szkic. Następnie 
przenieśli go na specjalnie do tego przygo-
towaną deskę, by za pomocą tradycyjnej 
techniki tampery jajecznej namalować na 
desce ikonę.

Na zakończenie warsztatów odbył się ob-
rzęd poświęcenia powstałych ikon.

“SZKOCJA W 
OBIEKTYWIE”

W gablocie przy wejściu do Miejskiego 
Centrum Kultury oglądać można wy-
jątkową wystawę fotografii. “Szkocja 
w  obiektywie” to wybrane prace Woj-
ciecha Balczewskiego – instruktora fo-
tografii w MCK.

Wszystkie zdjęcia powstały w trakcie 
prywatnej wycieczki w lipcu 2019 roku, 
której trasa liczyła 2500 km.

Wojciech Balczewski miał możliwość 
zrealizować temat dzięki uprzejmości 
i gościnie artysty z Ciechocinka Jacka 
Waśko.

- Ta wystawa jest wielopokoleniową 
konstrukcją dwudziestu czterech mala-
rzy.  Nestorem w tym gronie jest rektor 
Jędrzejewski, 34 rocznik, który w 63 
roku nie malował obrazów, ale pro-
jektował plakaty - mówi prof. Paweł 
Lewandowski – Palle w specjalnie na-
granym filmie dotyczącym wystawy 
– Ponad 60 lat młodsza jest od niego 
Gabriela Leśniok - najmłodsza w tym 
gronie.

Zdecydowana większość z obrazów 
tworzących tą kameralną wystawę, to 
dzieła powstałe specjalnie na nią, tutaj 
mające swoją premierę. Jest to wysta-
wa o pamięci, o ludziach i sytuacjach, 
o ofiarach i o tych, którzy nieśli pomoc.  
Przeplatają się tutaj wątki Wrocławia 
i Ciechocinka. 

Wystawę obejrzeć można również on-
line pod adresem:

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/
exhibition/766290/czarne-obrazy-z-

-czasu-zarazy

W wystawie udział wzięli:
Stanisław Baj - Warszawa

Andrzej Banachowicz - Poznań
Magdalena Durczak - Szczecin

Jacek Dyrzyński - Warszawa
Krzysztof Gliszczyński - Sopot

Łukasz Huculak - Oborniki Śląskie
Michał Jędrzejewski - Wrocław
Wojciech Kaniowski - Wrocław

Barbara Kawczyńska - Ciechocinek
Mirosław Kociński - Oborniki Śląskie

Dorota Kuczma- Jeżewice k. Łabiszyna
Wacław Kuczma - Jeżewice k. Łabiszyna

Gabriela Leśniok - Zagnańsk
Paweł Lewandowski-Palle - Łazieniec

Wojciech Pukocz - Ligota Mała
Joanna Strzelecka-Traczykowska - Toruń

Masakatsu Tagami - Onoda (Japonia)
Michał Träger - Toruń

Małgorzata Waliszewska-Kaniewska - 
Włocławek

Tomasz Wiktor - Nawojowa
Jacek Wojciechowski - Lublin

Bogdan Wojtasiak - Poznań
Stanisław Zima (1921-1992)

Henryk Zimak - Berlin

W Salonie Sztuki Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku oglądać można było międzyna-
rodową wystawę obrazów malarskich 20x20 z kolekcji prywatnych. Kuratorem wystawy jest 

prof. Paweł Lewandowski – Palle. 
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Uniwersytet dla Aktywnych
zakończył rok

Petanque to tradycyjna francuska gra 
towarzyska z elementami zręcznościo-
wymi.  Należy do najliczniej reprezen-
towanych dyscyplin sportu na świecie 
– w samej Francji liczba licencjonowa-
nych zawodników wynosi 600 tysięcy. 
Petanka jest uprawiana coraz częściej 
w Polsce, głównie w parkach i niewy-
betonowanych skwerach. W Polskiej 
Federacji Petanque zrzeszonych jest 
ponad 35 klubów.

Wszystkich chętnych na naukę gry 
w bule zaprasza sekcja w “petan-
kę” Uniwersytetu dla Aktywnych. 

Bezpłatne nauki odbywać będą się 
w każdy bezdeszczowy poniedzia-
łek o godzinie 10:00 na bulodromie 
w tzw. Małym Lasku Sosnowym.

Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku 
wyraziła poparcie wobec obywatelskiego 
projektu ustawy tzw. ,,Emerytura bez po-
datku”, złożonego w Sejmie w październi-
ku 2018 roku przez Komitet Obywatelski 
oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Projekt 
dotyczy likwidacji obciążenia emerytów 
i rencistów podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych oraz składką na ubezpie-
czenie zdrowotne.

W ocenie środowiska seniorów rozwią-
zanie to jest szansą na przeciwdziałanie 
utrzymującym się nierównościom sytuacji 

Stanowisko Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 8 lipca 
2020 roku w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy - 

Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw

PETANQUE
Z UNIWESYTETEM
DLA AKTYWNYCH

MIEJSKA RADA SENIORÓW

Słuchacze Uniwersytetu dla Aktywnych zakończyli dziewiąty rok 
swojej działalności 30 czerwca spotkaniem w Miejskim Centrum  Kultury.
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Ciechociński Uniwersytet pomimo 
przeciwności losu spowodowanych 
przez pandemię koronawirusa, ani 
na chwilę nie zwalniał tempa. Po-
nad 200 słuchaczy, 18 sekcji i kilka 
cieszących się ogromnym zaintere-
sowaniem wykładów, to tylko kilka 
liczb, które podsumowują ostatni 
rok działalności.

Zarząd UdA w trakcie zakończenia 
roku akademickiego podziękował 
uniwersyteckiemu “wolontariato-
wi maseczkowemu”, czyli Barbarze 
Bylickiej, Małgorzacie Błażejczyk, 
Urszuli Dropiewskiej, Bogusławie 
Janczak-Hausner, Ewie Karwow-
skiej i jej sąsiadce Marii, Danucie 
Komorowskiej, Krystynie Sadłek, 
Krystynie Wagnerowskiej, a także 
współpracującym z grupą Kata-
rzynie Choba i Agnieszce Ryb-
czyńskiej, za uszycie i dystrybucję 
2710 maseczek dla ciechociń-

skich seniorów.

W uroczystości udział wzięli m.in. 
Jerzy Sobierajski, przewodniczący 
Rady Miejskiej, Barbara Kawczyń-
ska, dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury.

Po części oficjalnej na scenie 
Miejskiego Centrum Kultury spe-
cjalnie dla wszystkich słuchaczek 
i słuchaczy Uniwersytetu wystą-
pił Paweł Sobota & Witamina.

dochodowej tej grupy obywateli i wpłynie 
pozytywnie na sytuację finansową osób 
pobierających emerytury i renty.

Zdaniem Miejskiej Rady Seniorów, do-
tychczasowe waloryzacje emerytur nie 
przeciwdziałały ich deprecjacji. Rząd co 
roku decyduje o nieznacznej waloryzacji 
emerytur i rent.

Emerytura bez podatku to rozwiązanie 
nieodosobnione – w wielu krajach Unii 
Europejskiej emerytury są zwolnione z po-
datku dochodowego.
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20 tysięcy złotych za wysoką
 frekwencję wyborczą 

dla Ciechocinka

Zestawienie środków, które trafią do samorządów
 z powiatu aleksandrowskiego:

1 519 437 zł dla gminy miejskiej Ciechocinek w ramach
Funduszu Inwestycji Samorządowych

W ramach konkursu ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski dla miejscowości 
z  najwyższą frekwencją wyborczą Cie-
chocinek zdobył 20 tysięcy złotych, które 
przeznaczone zostaną na organizację im-
prezy kulturalnej.

We wtorek 7 lipca 2020 r. w ciechocińskim 
Dworku Prezydenta RP, w obecności wice-
minister Anny Gembickiej, senatora Józefa 
Łyczaka oraz poseł Joanny Borowiak, Wi-
cestarosta Aleksandrowski Adam Pota-
czek wręczył czeki, symbolizujące kwotę 
przeznaczoną w ramach programu dla po-
szczególnych gmin z powiatu aleksandrow-
skiego. Do gminy miejskiej Ciechocinek 
trafić ma kwota w wysokości 1 519 437 zł.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to rzą-
dowy program pomocy, z którego środki 
będzie można wykorzystać na inwestycje 
ważne dla mieszkańców powiatu i poszcze-
gólnych gmin. Wsparcie jest bezzwrotne, 
a o jego wysokości przesądza algorytm.

Pozyskane środki finansowe będą mogły 
być użyte jako wkład własny w realizowa-
nych lub planowanych inwestycjach i  bę-
dzie można je wydatkować do końca 2022 
roku.

• gmina miejska Aleksandrów Kujawski – 1 051 110 zł

• gmina miejska Nieszawa – 500 000 zł

• gmina wiejska Koneck – 500 000 zł

• gmina miejska Aleksandrów Kujawski – 1 051 110 zł

• gmina wiejska Waganiec – 500 000 zł

• gmina miejska Ciechocinek – 1 519 437 zł

• gmina wiejska Aleksandrów Kujawski – 574 003 zł

• gmina wiejska Raciążek – 500 000 zł

• gmina wiejska Bądkowo – 500 000 zł

• gmina wiejska Zakrzewo – 500 000 zł

Bonusy za frekwencję zostały przyznane 
w pięciu kategoriach: największe miasta 
regionu (prezydenckie), stolice powiatów 
ziemskich, pozostałe miasta, gminy miej-
sko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

– Bonusy to oczywiście nagroda dodat-

kowa. Walczyliśmy przede wszystkim 
o  wysoką frekwencję przy urnach. Udało 
się i jest to nasz wielki sukces. Udowodni-
liśmy, że prawo do głosowania to nie tylko 
przywilej, ale też nasz moralny obowiązek 
– podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1,
 którzy otrzymali świadectwa 

z wyróżnieniem:

Klasa IVA
Krzysztof Kokotowski 5,64
Maja Makowska  5,64
Amelia Bartoszak  5,40
Piotr Makowski           5,45
Łukasz Podlasiewski  5,55
Jakub Węckowski   5,45
Maria Drożdża   5,36
Oliwia Dębowska  5,27
Joanna Jabłońska  5.27
Oliwier Milanowski  5,27
Kacper Majewski  5,18
Antoni Drożdża  5,00
Maja Mandau    5,00
Sebastian Groszkiewicz 4.82
Amelia Majewska  4,82
Maja Smolińska  4,82
Weronika Wasilewska 4,82
Filip Kaźmierczak   4,82

Klasa VA
Wiktoria Kędzierska  5,62
Martyna Lamparska  5,62
Franciszek Zieliński  5,62
Paweł Fijałkowski  5,23
Wiktor Gierszewski  5,23
Aleksander Drużyński 5,08
Franciszek Grzesiek   5,08
Łukasz Żuchowski  4,85
Nikodem Rytter  4,77

Klasa VB
Damian Kalota  5,83
Anna Kruszewska  5,67 
Milena Kulpa  5,67 
Marianna Migdalska  5,67
Kalina Obialska  5,58
Julia Kamińska  5,50
Wojciech Przybysz  5,50
Ignacy Kosiński  5,33
Lilianna Obialska  5,33
Martyna Borkowska  5,25
Zofia Świątkiewicz  5,25
Julia Janus  5,17
Wit Ziętek  5,17 
Mirosław Janus  4,92
Marika Krzyżanowska            4,75

Klasa VC
Paweł Podlasiewski  5,50
Patrycja Buze  5,42
Maria Lewandowska 5,42
Malwina Łuczak  5,42
Alicja Krzywdzińska  5,33
Norbert Jóźwiak  5,25
Filip Grabowski  5,00
Lena Pietrus  5,00
Jacek Kamedulski  4,92
Zofia Rosińska  4,92
Oskar Wieczorkiewicz 4.83

Klasa VIA
Kinga Skrodzka  5,50
Dominik Wójcik  5,17
Daria Skrodzka  5,08
Zuzanna Oczachowska 5,08
Wiktoria Wieczorek  4,92
Nikola Bendlin  4,83
Amelia Winiecka  4,83
Amelia Jucewicz  4,75
Wiktoria Słomkowska 4,75
Andrey Tamburovskyy 4,75

Klasa VIB
Patryk  Wolski  5,83 
Hanna  Kwasigroch  5,83 

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 2019/20 

W „JEDYNCE”

Alicja  Woźniak  5,67 
Natalia Jabłońska  5,27 
Konrad Staroń  5,25
Natalia Żołnierek  5,25
Erik Ananyan  5,18 
Natalia Mazur  5,00
Witek  Guźniczak  4,83 
Augustyn Kłaczyński 4,75 

Klasa VIIA
Michalina Modrzejewska          5,57
Zarębski Miłosz  5,79
Wiktor Roszak  5,21
Mateusz Buze  5,07
Oktawia Przeździęk  5,00
Adam Zwolski     4,93
Zuzanna Wilmańska  4,79
Amelia Bogacka  4,79

Klasa VIIB
Jakub Lewandowski  5,57 
Dominik Wróblewski 5,50 
Olaf Góra   5,29 
Alicja Gierszewska  5,07
Jakub Pasek  5,07
Dawid Różański  5,07
Łucja Zwierzchowska 5,07
Kacper Kamedulski  4,93
Marianna Masłowska 4,93

Rok szkolny w Szkole Podstawowej 
nr 1 dobiegł końca. Uczniowie rozpo-
częli upragnione wakacje. Poniżej lista 
uczniów SP1, którzy otrzymali świa-
dectwo z wyróżnieniem. Warto jednak 
szczególnie podkreślić sukcesy czte-
rech chłopców, którzy oprócz pięk-
nego świadectwa, osiągnęli sukcesy 
w konkursach na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim. Uczniowie otrzymali 
Nagrody Burmistrza:
- Kacper Juśkiewicz -  laureat Woje-
wódzkiego  Konkursu z Matematyki 
dla szkół podstawowych 2019/20, lau-
reat Wojewódzkiego Konkursu z Bio-
logii dla szkół podstawowych 2019/20 

Zofia Szulc  4,86
Filip Mrówczyński  4,79 
Hubert Stefanowski  4,79 
Maja Miecielska  4,77

Klasa VIIIA
Kacper Juśkiewicz  6,00
Konrad Rogoziński  5,63
Oskar Jagodziński   5,36
Wiktoria Szczęsna  5,36
Julia Zabłocka  4,93
Wiktoria Zakrzewska  4,86

Klasa VIIIB
Kalina Borucińska    5,36
Małgorzata Kołowrocka  5,31
Małgorzata Borowska  5,00
Antonina Hoczyk     5,00
Oliwia  Rolirad   5,00
Marcin Wójcik   4,77

Wszystkim Uczniom gratulujemy
 i życzymy udanych  i zdrowych wakacji!

oraz laureat Wojewódzkiego  Kon-
kursu z Przyrody dla szkół podstawo-
wych 2017/18, zdobywca II miejsca 
w XX edycji konkursu informatyczne-
go „Programujemy w  scratchu”;
- Konrad Rogoziński - laureat Wo-
jewódzkiego Konkursu z Chemii dla 
szkół podstawowych;
- Oskar Jagodziński - laureat Europej-
skiego Konkursu Astro Pi Challenge.
- Damian Kalota -  uczeń 5. klasy, który 
osiągnął celujące i bardzo dobre  wy-
niki w nauce oraz otrzymał III miejsce  
w Wojewódzkim Konkursie Matema-
tycznym Liga Zadaniowa dla klas 6!
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Marcelina Cichorz  5B 5,92
Zuzanna Piotrowska 5B 5,92
Nina Łoś   5B 5,83
Jakub Świątkiewicz 6A 5,75
Izabela Ilczyszyn  5B 5,67
Julia Siuber  7A 5,64
Jakub Cichocki  5A 5,58
Hanna Nowakowska 5B 5,58
Natalia Stasiak  6B 5,58
Oliwia Koprowska 7A 5,57
Lena Szadłowska  5A 5,50
Gabriela Ochocińska 4A 5,45
Rafał Stępkowski  4A 5,45
Maria Hoczyk  8A 5,43
Wanessa Kołowrocka 5A 5,42
Emilia Turcza  4A 5,40
Wiktoria Nowak  5A 5,33
Pola Orzeł  5A 5,33
Oliwia Kowalczyk  6A 5,33
Magdalena Chaberska 6A 5,33
Maja Kamola  6A 5,27
Jakub Wójcik  5B 5,25
Paweł Piecyk  6A 5,25
Patryk Popławski  6B 5,25
Wiktoria Adamczyk 8A 5,21
Antonina Suczkow 4A 5,18
Zofia Izydorczyk  5A 5,17
Zuzanna Majewska 4A 5,09
Natalia Chałupczak 5B 5,08
Oliwia Fronczak  6B 5,08
Amelia Sobczak  6B 5,08
Marcelina Puczyńska 7A 5,07
Aleksandra Odważna 7A 5,07
Zofia Brzozowska  5B 5,00
Maja Pawlak  6B 5,00
Amelia Trojanowska 6B 5,00
Oliwia Trojanowska 8A 5,00
Zuzanna Linek  6A 4,92
Franciszek Kaliszewski 6A 4,92
Gabriel Pietrzak  6B 4,92
Amelia Drzewucka 7A 4,86
Mateusz Chrzanowski 7A 4,86
Martyna Sztejna  7A 4,86
Nicola Jakubowska 5A 4,83
Nikola Adamczyk  5B 4,83
Przemysław Buze  5B 4,83
Anna Lawędzka  5B 4,83
Martyna Włodarska 6A 4,83
Sara Ostroróg  6B 4,83
Hanna Lewandowska 6B 4,83
Liliana Łągiewczyk 6A 4,82
Tomasz Sowa  7A 4,79
Nikola Kozłowska  8A 4,79
Szymon Herba  8A 4,79
Laura Drzewucka  5A 4,75
Julia Komorowska 5A 4,75
Maria Częszak  5B 4,75
Oliwia Śmigielska  6A 4,75

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3,
 z najwyższą średnią:

To był bardzo pracowity, ale również wy-
jątkowo trudny rok, wymagający odnale-
zienia się od marca w zupełnie innej rze-
czywistości. Uczniowie oraz nauczyciele 
ciechocińskiej „trójki” szybko i sprawnie 
odnaleźli się w zdalnym nauczaniu na 
platformie Office 365, utrzymywali rów-
nież stały kontakt przez dziennik elek-
troniczny oraz Messengera. Uczniowie 
nie tracili czasu na leniuchowanie, z za-

Uczniowie ciechocińskiej “trójki” uczestniczyli także  w wielu konkursach pozaszkolnych,
w których odnosili sukcesy na różnych szczeblach.  Były to m. in.:

    • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny “Kangur”,
    • Ogólnopolski Konkurs “Leon”,
    • V Ogólnopolski Konkurs Piosenki Religijnej “Nie lękajcie się”,
    • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii,  
    • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego,
    • Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach “Święty Jan Paweł II na  
        tle historii Polski w XX i XXI wieku,
    • XX Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek “Graj dudka, graj”,
    • Rejonowy Konkurs Plastyczny “Życie leśne”,
    • III Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej,
    • Liga Zadaniowa z matematyki,
    • Konkurs Plastyczny “Stop uzależnieniom”,

Na uwagę zasługuje także wiele konkursów przeprowadzonych przez nauczycieli naszej 
szkoły:

 
Konkursy z języka polskiego:
    • Szkolny Konkurs na opowiadanie Bożonarodzeniowe,
    • Szkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej,
    • Konkurs na Bożonarodzeniową fraszkę,

Konkursy matematyczne:
    • Matematyka na wakacjach,
    • Budowla matematyczna,
    • Matematyczna kartka świąteczna,
    • Konkursy z okazji Święta Liczby Pi i Święta Matematyki,
    • Konkursy z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia np. Mistrz Tabliczki Mnożenia.
 
Konkursy językowe:
    • Mikołajkowy Konkurs Językowy,
    • Konkurs „All about Halloween”,
    • Szkolny Konkurs – English is fun,
    • Konkurs Wiedzy o Historii Muru Berlińskiego.
 
Konkursy szkolne w klasach I-III:
    • Szkolne Konkursy Plastyczne - Dekoracja Bożonarodzeniowa, 
        Anioł Bożonarodzeniowy, Choinka bożonarodzeniowa,
    • Szkolny konkurs matematyczny - Mistrz Matematyki klas II i III,
    • Szkolny konkurs fotograficzny- Jesień w moim mieście,
    • Szkolny konkurs „Mój najpiękniejszy różaniec”,
    • Symbole Stanów Zjednoczonych,
    • Symbole Wielkiej Brytanii,

Konkursy świetlicowe dla klas I-III:
    • Postacie z Minecraft – konkurs plastyczny,
    • Wiosna w sprayu – konkurs plastyczny,
    • Dzień Kobiet – portret ukochanej kobiety,
    • Dzień Sportu i Dzień Służby Zdrowia – rysujemy ulubionego sportowca,
    • Ratujemy naszą Ziemię,

angażowaniem uczestniczyli w lekcjach 
online. Efektem ich sumiennej pracy jest 
100% promocja, w tym 58 uczniów otrzy-
mało promocję z wyróżnieniem uzyskując 
co najmniej średnią ocen 4,75. Najlepsza 
uczennica z klasy 8 a – Maria Hoczyk oraz 
dwie uczennice z klasy 5 b - Marcelina Ci-
chorz i Zuzanna Piotrowska otrzymały za 
wysokie wyniki w nauce nagrodę Burmi-
strza Miasta Leszka Dzierżewicz.

JAK MINĄŁ ROK 
SZKOLNY W „TRÓJCE”?
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W piątek 24 lipca w Urzędzie Miejskim 
odbyło się spotkanie Miejskiej Rady 
Seniorów z Prezesem Stowarzysze-
nia MANKO i Redaktorem Naczelnym 
Ogólnopolskiego Magazynu Głos Se-
niora – Łukaszem Salwarowskim oraz 
Markiem Pilchem Ambasadorem Zdro-
wego Stylu Życia “Głosu Seniora”.

Prezes Stowarzyszenia opowiedział 
o idei tworzenia “Głosu Seniora” we 
współpracy z seniorami z całej Polski, 
a także pochylił się nad specjalnym, 50 
wydaniem gazety. Ponadto opowie-
dział o działaniach na rzecz seniorów 
w trakcie pandemii i nie tylko.

Na zakończenie spotkania Miejska 
Rada Seniorów oraz Miasto Ciecho-
cinek otrzymali Certyfikaty Partnera 
Kampanii “Solidarni z Seniorami –Ra-
zem Damy Radę”.

    • Dzień Kostki Rubika,
    • Europejski Dzień Śniadania,
    • Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – rysujemy znaki drogowe,
    • Dzień Niezapominajki i Dzień Rodziny,
    • Konkurs - Wiersze o tęczy,
    • Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego,
    • Światowy Dzień Przyjaciela.

Konkursy szkolne - inne:
    • Konkurs „Zjawiska fizyczne w obiektywie”
    • Konkurs „Chemiczna bombka bożonarodzeniowa”
    • Konkursy związane z Międzynarodowym Rokiem Fizyki
    • Informatyka to nie tylko programowanie!!! -  możliwości Painta 3D
    • Konkursy z okazji Walentynek,
    • Konkurs z okazji Dnia Wiosny, 
    • Konkursy z okazji Dnia Ziemi,
    • Konkurs z okazji Dnia Europy,
    • Konkurs z okazji Dnia Ochrony Środowiska: 
    • „Mydło wszystko umyje…” - konkurs na filmik profilaktyczny w czasie epidemii
    • „Dance, dance, dance…” 
    • „Portret polskiego noblisty w dziedzinie literatury”- konkurs plastyczny
    • „Lubię rysować, lubię malować”- konkurs plastyczny
    • Konkurs wokalny “Piosenki z ekranu” 
    • Konkurs wokalny on-line „Must be the luzik”
    • Konkurs muzyczno-fotograficzny on-line „Muzyczne selfie”
    • Konkurs on-line „Muzyczna pisanka”
    • „Ciekawa gra rozwijająca mój język” - konkurs logopedyczny
    • „Wiosenne kwiaty” - konkurs plastyczny

Tak wielu sukcesów nie udałoby się osiągnąć bez wsparcia rodziców, od których pande-
miczna sytuacja wymagała również dużo większego zaangażowania w sprawy szkoły. Za 
wsparcie serdecznie dziękujemy. 

Marzena Grzegórska
wicedyrektor szkoły

CERTYFIKAT PARTNERA KAMPANII “SOLIDARNI Z SENIORAMI – 
RAZEM DAMY RADĘ” DLA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

 I MIASTA CIECHOCINEK
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Do połowy sierpnia przyjmujemy zgłoszenia 
w corocznym konkursie na najładniejszy balkon 
i ogródek przydomowy w Ciechocinku. Konkurs 
trwa od czerwca, w lipcu jury oglądało już i oce-
niało ukwiecenia pierwszych uczestników. 

Ogłoszony przez burmistrza Leszka Dzierżewi-
cza konkurs ma służyć promocji wśród miesz-
kańców miasta dbałości o estetykę najbliższego 
otoczenia, a także wzbogaceniu i uatrakcyjnie-
niu wizerunku miasta. 

W rywalizacji mogą wziąć udział wszyscy miesz-
kańcy Ciechocinka, którzy posiadają ogródki 
i balkony, z wyjątkiem tych nagrodzonych w roku 
ubiegłym (laureatów ubiegłych edycji znajdziesz 
na stronie internetowej miasta). 

Jury będzie brało pod uwagę ogólną estety-
kę, pomysłowość, kompozycję, ład i porządek, 
a w przypadku ogródków także kompozycję za-
siewów, stan trawnika czy iluminację. 

Chętni mogą zgłaszać swój udział w Biurze Kul-
tury, Sportu i Promocji Miasta przy ulicy Zdro-
jowej 2b, telefonicznie pod numerem (54) 416 
0160 lub drogą elektroniczną na adres: it@cie-
chocinek.pl. Jury dokona przeglądu zgłoszeń do 
15 sierpnia. 

Wyniki znane będą we wrześniu, kiedy odbędzie 
się spotkanie z laureatami i wręczenie nagród. 
Pełen regulamin konkursu znajdziesz na stronie 
www.ciechocinek.pl.

OGŁOSZENIA

DYŻURY

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ 
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesan-
tów w każdy poniedziałek w godzinach 13:30-15:30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego.

• Barczak Dariusz: 5 października.
• Dziarski Tomasz:  12 października.
• Jucewicz Jarosław: 19 października
• Kędzierska Jolanta: 26 października
• Lipiński Kazimierz: 2 listopada
• Marzec Robert: 3 sierpnia, 9 listopada
• Rosiński Paweł: 10 sierpnia, 16 listopada
• Rybczyńska Agnieszka: 17 sierpnia, 23 listopada
• Skibiński Daniel:  24 sierpnia, 30 listopada
• Skotnicki Wojciech: każdy wtorek w godz. 16:00-17:00
• Sobieraj Sebastian: 7 września, 14 grudnia
• Szadłowski Dariusz: 14 września, 21 grudnia
• Zieliński Wojciech: 21 września, 28 grudnia

TRWA KONKURS 
NA NAJŁADNIEJSZY 
BALKON I OGRÓDEK 


PUNKT TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zażywających Środki Psychoaktywne
czynny w piątki w godzinach 16-18
w Klubie Senior + „Niezapominajka” przy ul. Mickiewicza 10.

PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku
czynny jest w każdą środę od godz. 17 do godz. 20
i w każdy czwartek  od godz. 17 do godz. 20 z wyjątkiem sierpnia.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Prawnik przyjmuje w każdy piątek w godz. 10-14 
w  Urzędzie Miejskim w Ciechocinku przy ul. Kopernika 
19 (pokój nr 7, budynek II; 
tel. 54 416 18 00, wew. 120).
Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na podstawie Usta-
wy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porady prawnika 
może skorzystać m.in. młodzież do 26. roku życia, senio-
rzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci i weterani, osoby 
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, osoby korzysta-
jące z pomocy społecznej i kobiety w ciąży.
Przez cały 2020 rok porady udzielane są w każdy piątek 
w godz. 10-14.

Burmistrz Ciechocinka działając w oparciu o art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 65.), informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Ciechocinku przy ul. Kopernika 13 oraz na stronie inter-
netowej http://www.bip.ciechocinek.pl zamieszczono 
wykazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Ciechocinek przeznaczonej do zmiany.
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ALDONA NOCNA

WANDA WERMIŃSKA
#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przyjeżdżało 
wielu znanych ludzi. Podczas spacerów w alejach 
parkowych można było spotkać aktorów, polity-
ków, dziennikarzy czy pisarzy. Cykl „Na deptaku w 
Ciechocinku” poświęcony jest ciechocińskim śla-
dom interesujących postaci, a jest ich naprawdę 
bardzo wiele.

Wanda Wermińska to barwna postać świata 
polskiej opery. Przyszła na świat w 1900 roku 
w Błoszczyńcach na Ukrainie. Ukończyła gim-
nazjum Peretiatkowiczowej w Kijowie. Wzra-
stała w atmosferze muzyki, cała rodzina grała 
na instrumentach, toteż nic dziwnego, że jej 
pasją stał się śpiew. Występowała w chórze 
założonym przez hrabinę Tyszkiewicz. Pod-
czas I wojny światowej pod pseudonimem 
„Baśka” pracowała w Powszechnej Organi-
zacji Bojowej. Po wybuchu rewolucji rodzina 
Wermińskich przeniosła się do wolnej Polski, 
osiedlając się w Warszawie. Podczas jednego 
z towarzyskich wieczorów, na którym koncer-
towała Wanda, jej głosem zachwycił się Artur 
Rodziński. Skierował ją do primadonny Teatru 
Wielkiego - Heleny Zboińskiej-Ruszkowskiej. 
Po roku nauki Wanda zadebiutowała na sce-
nie Opery Warszawskiej w „Aidzie”. W 1929 r. 
wyjechała za granicę i zaczęła odnosić sukcesy 
w Pradze, Berlinie, Wiedniu, Rzymie, Mediola-
nie. Jednak pojawiała się scenie warszawskiej 
w operach Verdiego, Wagnera, „Goplanie” 
Władysława  Żeleńskiego czy „Beatrix Cenci” 
Ludomira Różyckiego. Od partii mezzosopra-
nowych przeszła do sopranu dramatycznego. 
Jej repertuar liczył 50 pierwszoplanowych ról 
operowych i operetkowych. Miała liczne ko-
neksje w sferach rządowych i wojskowych. 
Śpiewała w Belwederze na przyjęciu w dniu 
imienin Józefa Piłsudskiego w 1927 r., w ka-
plicy zamkowej dla prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego, na balach i akademiach, ale wystę-
powała też w kabarecie i rewii. W latach 1931 
i 32 brała udział w kilku programach „Morskie-
go Oka”. Wykonywała walca napisanego dla 
niej przez Jerzego Petersburskiego. Występy 
Wandy Wermińskiej transmitowało na żywo 
radio. Operowała niezwykle rozległym w ska-
li głosem. Jak żartował Jerzy Waldorff: „po-
zwalającym na śpiewanie partii sopranowych, 
mezzosopranowych, altowych, tenorowych, 
basowych i kontrabasowych”.

W latach trzydziestych występowała w swoim 
ulubionym Ciechocinku. Dała koncerty w Te-
atrze Letnim i w sanatorium dla chorych dzieci. 
Jak pisała w swoich wspomnieniach, celem jej 
występów na prowincji było upowszechnia-
nie muzyki a nie chęć zysku. Podczas jednego 
z pobytów w uzdrowisku ktoś załomotał do jej 
drzwi. Okazało się, że policja otrzymała od pre-
zydenta Ignacego Mościckiego rozkaz odnale-
zienia artystki, aby stawiła się następnego dnia 
w Spale. Miała swoim występem uświetnić do-
żynki. Śpiewaczka rozkaz spełniła. 

Wermińska koncertowała na całym świecie. 
W  latach 30. XX w. odbyła tournee po Amery- Aldona Nocna

ce Południowej, Egipcie i Palestynie. Po wybu-
chu II wojny światowej udało jej się wyjechać 
w grudniu 1939 r. do Włoch. Stamtąd wyru-
szyła do Ameryki Południowej. Występowała 
na czołowych scenach Brazylii, Chile i Argen-
tyny z najwybitniejszymi artystami. Międzyna-
rodowy sukces odniosła kreacją Carmen. Śpie-
waczka tęskniła jednak za ojczyzną. Powróciła 
do Polski w 1949 r. Po roku weszła do zespołu 
solistów Opery Warszawskiej. Nie znalazła się 
ani razu na scenie, choć była u szczytu możli-
wości wokalnych. W 1951 r. otrzymała wymó-
wienie. Jej szansą stała się praca w Polskim Ra-
diu. Nagrała pieśni kompozytorów rosyjskich. 
Koncertowała z orkiestrą radiową pod batutą 
Stefana Rachonia. Na scenę opery powróciła 
tylko raz - dzięki wstawiennictwu ministra So-
korskiego. Stworzyła wówczas świetną kreację 
Toski. 

Po wojnie Wermińska ponownie przyjeżdża-
ła na kurację do Ciechocinka, o czym pisze 
w swoich dwóch książkach: „Na obu półku-
lach” i „Harmonia, dysonans i sława”. W tej 
pierwszej wspominała: „Kiedy latem wyjecha-
łam do mojego ulubionego Ciechocinka, natu-
ralnie Janek (mowa o Justyńskim, którego usy-
nowiła i wspierała w rozwoju jego talentu) do 
mnie przyjechał. Tam pierwszy raz poszliśmy 
razem na koncert. Grała orkiestra Filharmonii 
Poznańskiej, zapowiadał z wielkim znawstwem  
i w sposób niezwykle komunikatywny dr Jerzy 
Młodziejowski. Swoje powitanie publiczności 
zakończył – z okazji mojej obecności – aneg-

dotą. Opowiedział, 
jak kiedyś w trakcie 
tournee Filharmonii 
Poznańskiej po Wiel-
kopolsce, w którym 
brałam udział wraz ze 
Statkowskim, gościnni 
chłopi, zajęci w polu, 
pozostawiali nas sa-
mych w swych chatach, 
nawet nie  miał kto 
wydoić krów, aby było 
mleko do porannej 
kawy. Dla poznania-
ków byłoby to bardzo 
przykre. – Uratowała 
sytuację pani Wanda 
Wermińska – mówił 
Młodziejowski. – Przy-
pasała  fartuch, wzięła 
dwa wiadra, ścierki 
i poleciała do obory, 
a ja podkładałem kro-
wom dojonym przez 
Wermińską soczystą 
trawę do żłobu.”

Z kolei w książce Bo-
gusława Kaczyńskiego 
„Ada Sari. Kulisy wiel-
kiej sławy” znalazły 
się wspomnienia z lata 
1968 roku. Wermińska 

przebywała wówczas na kuracji w Ciechocinku 
i zatrzymała się w sanatorium „Młoda Gwar-
dia”, gdzie dziwnym zbiegiem okoliczności trafi-
ły też Antonina Kawecka i Ada Sari. To właśnie 
Wermińska towarzyszyła Adzie Sari w ostat-
niej przejażdżce dorożką po uzdrowisku. Spa-
cer nie był zbyt długi, bowiem Maestra bardzo 
źle się poczuła. Nocą pogotowie zabrało ją do 
szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie 
zmarła 12 lipca 1968 roku. Jak wspomina Ka-
wecka, pierwsze formalności załatwiały razem 
z Wermińską, która „w ogólnym zamieszaniu 
z właściwym sobie temperamentem zarządzi-
ła: „Proszę zawiadomić prezydenta”. Ależ pani 
Wando – szepnęłam dyskretnie – obecnie nie 
ma prezydenta. „Coś podobnego – krzyknęła 
Wanda Wermińska – zawsze przecież był.”

Zmuszona odejść na przedwczesną emeryturę 
sopranistka zajęła się pracą pedagogiczną. Co 
ciekawe, pracowała nie tylko z polskimi śpie-
waczkami, jak na przykład  z Agnieszką Kossa-
kowską, Bożeną Brun-Barańską czy Krystyną 
Jamroz, lecz także znanymi piosenkarzami: 
Ludmiłą Jakubczak, Sławą Przybylską, Ireną 
Santor, Marylą Rodowicz czy Jerzym Połom-
skim.

Powszechnie szanowana „matka opery pol-
skiej”, jak nazwał ją Bogusław Kaczyński,  zmar-
ła 30 sierpnia 1988 r. w Warszawie. Została 
pochowana na Cmentarzu Powązkowskim.
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#Zdaniem Psychologa

I CO JESZCZE ….?

Myślę sobie, że już wiele powiedziano i na-
pisano na temat pandemii, w której spotkał 
się cały świat. Zewsząd płyną do nas bardzo 
różne, często nie da się ukryć sprzeczne, in-
formacje dotyczące rozwoju wirusa na świe-
cie, w tym w naszym kraju. Można wysnuć 
taką tezę, że zaadaptowaliśmy się do faktu 
życia/bycia z myślą o wirusie. To, czego do-
świadczamy, to naturalny mechanizm obron-
ny. Zdrowo przeżywany i wykorzystywany 
mechanizm obronny adaptacji pozwala nie 
tyle oswajać się z lękiem o siebie i innych, 
a zmobilizować nas do funkcjonowania mimo 
doświadczania lęku. Lęk, niepokój, który nie-
którzy nadmiernie w sobie kumulują nie spo-
woduje, że będziemy lepiej funkcjonować, 
że będziemy ostrożniejsi. Nadmierny poziom 
lęku może wywołać paraliż, sprowokować nie-
ostrożne, nieskoordynowane ruchy. Istotne za-
tem wydaje się zaadaptowanie do warunków 
pandemicznych w taki sposób, by przy zacho-
waniu zdrowego rozsądku, dbaniu o zdrowie 
i życie swoje i osób nam towarzyszących, funk-
cjonować i żyć. Wirus nie zniknął, zagrożenie 
z nim związane nadal istnieje. Rozsądne po-
stępowanie, by nie narażać siebie i innych jest 
konieczne. Jednak, czy moje życie, aktualnie 
doświadczane, to tylko SARS CoV-2?

W tytule tego krótkiego artykułu pojawiło 
się pytanie. Czy w obecnym czasie jest coś 
jeszcze, co potrafi mnie opisać, zmobilizo-
wać do działania, zaktywizować, pobudzić 
do twórczej wyrazistości? W tym pytaniu poja-
wia się perspektywa doświadczania kontekstu 
swojego życia. Czym jest ten kontekst? To, w 
największym skrócie, okoliczności życia, które 
mi towarzyszą. Zobrazowanie tego zagadnie-
nia wydaje się dosyć proste. Na moje postę-
powanie, funkcjonowanie i działania wpły-
wają okoliczności, których doświadczam. 

Kontekst budowany jest przez moje przeko-
nania, zbudowane w oparciu o interpretacje 
i doświadczenie, o tym jak się mam zachować 
w takiej, a nie innej okoliczności. Zatem inaczej 
się czuję i zachowuję w domu, wśród bliskich, 
inaczej w pracy, jeszcze inaczej w teatrze, 
na dyskotece, w kościele, itp. To z kim i gdzie 
przebywam oraz moje przekonania z tym zwią-
zane mają wpływ na moje zachowania. Całe 
szczęście, to my dorośli, posiadamy zdolność 
wpływu i budowania osobistego kontekstu 
życia. To ja wybieram towarzystwo, to ja doko-
nuję wyboru drogi, zawodowej, to ja oglądam 
taką a nie inną telewizję, to ja zaprzyjaźniam 
się z tą albo inną osobą. Kontekst, czyli okolicz-
ności życia, w których funkcjonuję, wpływa na 
moje osobiste wybory. 

I tutaj możemy, kolejny raz, płynnie na-
wiązać do tytułu artykułu: I co jeszcze…? 
Co jeszcze mogę zrobić, żeby obecnie do-
świadczana rzeczywistość epidemiologiczna 
mnie nie przerażała, nie paraliżowała? Co jesz-
cze mogę zrobić, by przy zachowaniu wzglę-
dów bezpieczeństwa, nie narażania siebie 
i  innych po prostu żyć? Co jeszcze miałoby 
się wydarzyć bym potrafił się cieszyć z tego 
co mam, a nie narzekać, na to czego nie mam? 
Myślę, że nie będę w błędzie, jeśli stwierdzę, 
że to ostatnie pytanie, przynajmniej raz w ży-
ciu zadałeś sobie Czytelniku. Myślę również, 
że odpowiedzi, na to pytanie jest tyle, ile osób 
je sobie zadaje. Każda odpowiedź na wyżej 
postawione pytanie jest i będzie dobra, o ile 
jest moja i prowadzi do większego zrozumienia 
siebie. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na fakt 
doświadczania szczęścia. Tak jak, to już zostało 
wyżej napisane: „szczęście przychodzi wtedy, 
gdy przestajesz narzekać na to, czego nie masz, 
a zaczynasz cieszyć się tym, co masz.” Jeżeli 
kontekst mojego życia zbudowany jest wyłącz-

AUTOR: STEFAN MATYJASIK

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

nie na narzekaniu, że ciągle mi czegoś brakuje, 
oparty na lęku, że zewsząd czyhają zagrożenia, 
to zabraknie mi perspektywy, żeby dostrzec to 
moje szczęście. Innymi słowy, w moim przeko-
naniu, narzekanie powoduje, że tracimy radość 
życia dnia powszedniego i gubimy szczęście, 
nie potrafiąc cieszyć się wieloma rzeczami, któ-
re są nam dane. Zastanówmy się, co bardziej 
ma opisywać moje życie: doświadczany pro-
blem, czy podjęte rozwiązanie problemu? Co 
jest bardziej satysfakcjonujące: doświadczanie 
nawet małych radości, czy narzekanie na brak 
czegoś? Jak chcę przeżyć i opisać swoje życie? 
Ja – Narzekający, czy Ja – Doświadczający 
i Kontemplujący Szczęście i Radość? Dostrze-
gając w swoim życiu, nawet niewielkie po-
zytywy, radości, budujemy swoje szczęście 
i przestajemy narzekać. Doszukując się w sobie 
i otoczeniu  mocnych stron i dobra wpływamy 
na pielęgnowanie optymizmu, które prowa-
dzi do doświadczania szczęścia. Szukając po-
zytywów, a nie skupiając się na negatywach 
i porażkach stajemy się szczęśliwsi.

Myślę, że ostatnich kilka miesięcy poka-
zało że w ludziach drzemie wiele dobra, 
że potrafi budować nas wspólnota, ze staje-
my się sobie coraz bliżsi. Nie kontemplujmy 
narzekań, zniechęceń, ale podejmijmy wysiłek 
skupienia na dobru, które przecież przez ostat-
ni czas nie było nam obce. Doceniajmy, to co 
posiadamy, bo to promieniuje na innych. Nie 
skupiajmy się na narzekaniu i brakach, bo to 
nic nikomu nie daje, tylko odbiera poczucie za-
dowolenia. I co jeszcze? Cieszmy się z tego, że 
pomimo dziwnych czasów, które przyszło nam 
przeżywać, jest wiele dobra wokół nas i szczę-
ścia w nas. I to jest właśnie budowanie pozy-
tywnego kontekstu przeżywanych obecnie dni.
   
   Stefan Matyjasik

„Szczęście przychodzi wtedy, gdy przestajesz narzekać na to, czego nie masz, a
zaczynasz cieszyć się tym, co masz.” 
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W homilii bp. Mering objaśnił obrzędy li-
turgiczne, jakie sprawowali obaj biskupi. 
Obrzęd poświęcenia ołtarza niewiele róż-
ni się od obrzędu poświęcenia świątyni. 
Już 600 lat przed narodzeniem Chrystusa, 
filozofowie greccy podkreślali, że całość 
ludzkiego życia przebiega pośród 4 żywio-
łów: wody, ognia, ziemi i powietrza. 

Woda - jako symbol, daje życie człowie-
kowi i oczyszcza człowieka. Dlatego też 
zostaliśmy pokropieni wodą święconą, 
bo życie w Bogu zaczęło się od momentu 
Chrztu. 

Ogień - światło, jako obrzęd rozpoczęto 
w ciemnej świątyni. Przypomina to nam 
wniesienie światła w noc paschalną, po 
ciemnościach śmierci Chrystusa, to świa-
tło odnosi nas do Zmarwtychwstałego. 
Chrystus sam nawał siebie „Światłem 
świata”. Po poświęceniu ołtarza, serca 
świątyni - rozbłysło światło Jego bla-
skiem.

Kamień - ziemia odnosi się do Chrystusa, 
będącego żywym kamieniem. Chrystus 

29 czerwca w trakcie odpustu parafialnego ks. biskup Wiesław Mering poświęcił nowy ołtarz wraz
z przebudowanym i powiększonym prezbiterium kolegiaty, wykonany według projektu 

arch. Jakuba Kaczorowskiego. Wraz z biskupem Meringiem konsekracji ołtarza dokonał
 bp. Stanisław Gębicki, po raz ostatni występujący w Ciechocinku jako biskup pomocniczy

włocławski, gdyż 8 lipca po ukończeniu 75 lat został biskupem seniorem.

POŚWIĘCENIE PRZEBUDOWANEGO PREZBITERIUM
 I OŁTARZA W KOLEGIACIE ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA

 I PAWŁA W CIECHOCINKU

jest kamieniem, skałą. Biskup skojarzył 
namaszczony ołtarz w ciechocińskiej ko-
legiacie z Ołtarzem Namaszczenia w Je-
rozolimie w Bazylice Grobu Pańskiego. 
Pomazanie ołtarza świątyni olejami jest 
nawiązaniem do tamtej symboliki. Kadzi-
dło palone przy konsekracji jest symbo-
lem modlitwy, która wznosi się do Boga 
w łączności z Chrystusem.

Biskup Mering zakończył wspomnieniem, 
że już Izraelici zbudowali świątynię, która 
im przypominała, że Bóg jest pośród nich.

W uroczystościach wzięli udział zapro-
szeni przez proboszcza Ciechocinka, 
ks.  prałata - prepozyta Grzegorza Karola-
ka, który przed miesiącem obchodził jubi-
leusz 25 lecia probostwa w Ciechocinku: 
kapłani, w tym prałaci i kanonicy Kapituły 
Kolegiaty Ciechocińskiej, Rycerze Ko-
lumba, przedstawiciele władz rządowych 
i  samorządowych oraz miejscowi wierni 
i kuracjusze.
  
Wojciech Krzysztof Jankowski, Kronikarz Rycerzy 

Kolumba w Ciechocinku
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DEBLOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
OTWARTY TURNIEJ

MĘŻCZYZN

11 lipca 2020 roku na boiskach do 
siatkówki plażowej mieszczących 
się przy Hali Sportowej OSiR od-
był się Otwarty Turniej Siatkówki 
Plażowej Mężczyzn. W rywalizacji 
wzięło udział 17 par, które zagra-
ły systemem brazylijskim, czyli do 
dwóch przegranych. 

Po kilkiu godzinach zmagań wyło-
niono zwycięzców. Finał rozegrały 
ze sobą dwie pary z Płocka. Zwy-
cięzcą okazała się para Szypryt/
Szulecki.

Klasyfikacja końcowa: 
1. Szypryt/Szulecki 
2. Lewicki/Lewicki 
3. Nakonowicz/Zabłotowicz 
4. Jędruszczak/Zieliński

27 czerwca na kortach tenisowych w par-
ku Zdrojowym w Ciechocinku, stanęło 
do walki 11 par.  Pary zostały  podzielone 
na 3 grupy. Z każdej z nich do dalszego 
etapu rozgrywek wychodziły dwie najlep-
sze pary. 

Kolejnym etapem była rywalizacja w dwóch 
grupach po 3 pary, z których po dwie z naj-
lepszym wynikiem zakwalifikowały się 
do półfinałów.

W pierwszym półfinale zmierzyły się pary: 
Chojnicki/Krzemiński – Masłowski/Mos-
sakowski, natomiast w drugim: Dalkie-
wicz/Majchrzak – Bigosiński/Wiśniewski. 
Mecz o 3. miejsce został rozegrany mię-
dzy: Bigosiński/Wiśniewski - Masłowski/
Mossakowski, a w finale zagrali: Dalkie-
wicz/Majchrzak - Chojnicki/Krzemiński.

Klasyfikacja końcowa:

    1. Chojnicki/Krzemiński
    2. Dalkiewicz/Majchrzak
    3. Masłowski/Mossakowski
    4. Bigosiński/Wiśniewski

Nagrody dla najlepszych za-
wodników  ufundował ciecho-
ciński OSiR.
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji indywidualnych, tylko re-
zerwacje dla grup zorganizowanych 
– minimum 20 osób.

Dla filmów w systemie 2D:
– bilet normalny 15 złotych
– bilet ulgowy 10 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane

Dla filmów w systemie 3D:
– bilet normalny 19 złotych
– bilet ulgowy 14 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane
– zakup okularów polaryzacyjnych 5 złotych

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

UWAGA!!! 
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE

 WYMOGÓW SANITARNYCH: DEZYNFEKCJA 
RĄK I NOSZENIE MASECZEK. KUPUJĄC BILET 

I WYBIERAJĄC MIEJSCA
PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU 

DYSTANSU!

„ZENEK”13 i 14
SIE

biograficzny, muzyczny, prod. Polska, czas 2 godz.

od 15 lat

• 13.08 (czwartek) godz. 19.00

• 14.08 (piątek) godz. 19.00

projekcja w 2D

„Jak być dobrą żoną”
 komedia, prod. Francja, 

czas 1.50, od 15 lat 

6.08 (czwartek) godz. 19.00
7.08 (piątek) godz. 19.00

romans,
 prod. USA,
czas 1.50, 
od 15 lat

01.08 (sobota) 
godz. 19.00

„Coś się 
kończy, coś 

zaczyna”

„Turu. 
W pogoni
 za sławą”

animacja. komedia, 
prod. Argentyna, 
Hiszpania, czas 

1,20, b/o

01.08 
(sobota) 

godz.16.00

02.08
(niedziela) 

godz. 16.00

„(Nie)znajomi”
komedia, dramat, prod. Polska,

czas 1.40, od 15 lat

219.08 (środa) godz. 19.00
20.08 (czwartek) godz. 19.00

„Czarny mercedes”
kryminał, prod. Polska,

 czas 1.57, od 15 lat

27.08 (czwartek) godz. 19.00
28.08 (piątek) godz. 19.00

Bilet zakupiony przez portal biletyna.pl można mieć w telefonie, w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT musi być 
wydrukowany!

Uwaga! Obiekt kina jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda) Uwaga! kasa kina czynna w dniu projekcji od 
17.00 do 19.00 lub od 15.00 (w dniu w którym seans jest od 16.00)
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