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Na Ciechocińskim Deptaku Sław swoje 
gwiazdy odsłoniło jak dotąd kilkadziesiąt 
osobistości. Dotychczas wyróżnieni zosta-
li Katarzyna Gaertner, Maryla Rodowicz, 
Zbigniew Boniek, Robert Korzeniowski, 
Włodzimierz Kowalewski, Janusz Majewski, 
Wojciech Pszoniak, Maciej Stuhr, Irena Po-
nikowska, Irena Szawińska, Don Vasyl, Zyg-
munt Wiatrowski, Iwona Pavlović, Kazimierz 
Kowalski i zespół Zdrowa Woda.

Wojciech Fibak to polski tenisista, fina-
lista Masters i czterokrotny ćwierćfi-
nalista turniejów wielkoszlemowych 
w grze pojedynczej, zwycięzca Austra-
lian Open w grze podwójnej. Jest uzna-
wany za jednego z najlepszych polskich 
tenisistów w historii.

Nasze miasto odwiedził wybitny sportowiec, 
legenda polskiego tenisa - Wojciech Fibak.

Wizyta tenisisty rozpoczęła się spotkaniem 
w Teatrze Letnim. Tam zgromadzeni goście 
mieli okazję posłuchać ciekawych anegdot 
z życia sportowca, a także zadać pytania. Na-
stępnie na ciechocińskim deptaku odbyło się 
uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy. 
Wojciech Fibak uczestniczył także w organi-

CIECHOCIŃSKI DEPTAK SŁAW

LEGENDA TENISA NA DEPTAKU

zowanym tego dnia turnieju deblowym na 
kortach tenisowych w parku Zdrojowym, 
dzielił się swoim doświadczeniem, dobrą 
radą, a na koniec wręczył nagrody zwycięz-
com. To był wyjątkowy dzień. Niezmiernie 
miło było gościć taką osobistość w Ciecho-
cinku.

Fot. Wikipedia
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Za nami 32. edycja Integracyjnego Mini 
Maratonu “Bieg Solny”. Od 2019 roku  ta 
bardzo popularna impreza integracyjna nosi 
imię Zbigniewa Treschera, który pomimo 
znacznej niepełnosprawności startował 
w tych zawodach od samego początku, aż 
do 29 edycji.  Celem wydarzenia było pro-
pagowanie aktywnej rekreacji oraz aktyw-
ności sportowej. Uczestnikami imprezy były 
osoby z niepełnosprawnościami, jak rów-
nież osoby w pełni sprawne, co sprawiło, że 
przedsięwzięcie miało charakter integracyj-
ny oraz świadczyło o tym, że sport oraz  ak-
tywna rekreacja zbliża ludzi, pomaga znosić 
wszelkie bariery. W zawodach uczestniczy-
ły tłumy zawodników z różnych zakątków 
kraju. „Bieg Solny” to najstarsza oraz jed-

XXXII   BIEG   SOLNY
na z najbardziej rozpoznawalnych imprez 
sportowo – integracyjnych w regionie, 
która co roku przyciąga entuzjastów bie-
gania i „ścigania” się na wózkach. Na star-
cie tegorocznej edycji stanęli sportowców 
w zróżnicowanym wieku, w tym zawodnicy 
z niepełnosprawnościami ruchowymi i in-
telektualnymi. Łącznie wystartowało 295 
osób. W ramach zawodów przeprowadzo-
no 10 biegów, podzielonych na następujące 
kategorie:
- dla osób dorosłych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich;
- dla biegaczy dorosłych (z wyłączeniem 
osób na wózkach);
- dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Rywalizacja w trakcie zawodów była bardzo 
zacięta i tak naprawdę nie liczył się wynik, 
ale wspaniała atmosfera i chęć biegania po 
malowniczych ulicach Ciechocinka. Zawod-
nicy, którzy zajęli miejsca od pierwszego 
do trzeciego (we wszystkich kategoriach 
biegowych) otrzymali złote medale, każdy 
zawodnik otrzymał pamiątkową koszulkę 
z logotypem biegu. Organizatorzy gratulują 
wszystkim uczestnikom.

W przerwach pomiędzy  poszczególnymi 
kategoriami biegowymi wystąpił zespół In-
divi Duo w składzie: Marek Modrzejewski 
– wokal, gitara i Przemysław Łosoś – wokal, 
instrument klawiszowe, akordeon, harmo-
nijka ustna.

XXXII BIEG SOLNY

ZESKANUJ KOD I ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Koncert pod tytułem „Lata 20. Lata 30. od 
operetki do musicalu” odbył się w sobo-
tę, 18 września w Teatrze Letnim. Impreza 
poświęcona była największym przebo-
jom, które można było usłyszeć w mię-
dzywojennej Warszawie czy w ówczesnej 
stolicy operetki - Wiedniu.

Słuchacze przenieśli się do krainy niekoń-
czących się walców i przebojów okresu 
międzywojennego.

Podczas koncertu nie zabrakło musicalo-
wych przebojów, takich jak ,,Przetańczyć 
całą noc” z musicalu „My fair lady”, czy 
,,Gdybym był bogaczem” ze Skrzypka na 
dachu - historii Tewjego mleczarza.

LATA 20. LATA 30.
OD OPERETKI DO MUSICALU

Fot. M
CK Ciechocinek

Fot. Mariusz Skiba

Jerzy Szymański
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1 września to nie tylko początek roku szkol-
nego, to też ważna data w historii naszego 
kraju, a także Europy i Świata. To rocznica 
wybuchu II Wojny Światowej.

Co roku z tej okazji w całym kraju odbywają 
się uroczyste apele w miejscach pamięci.

W Ciechocinku odbyło się tradycyjne już 
spotkanie przy obelisku, miejscu pamięci 
tych, którzy oddali swe życie za naszą wol-
ność.

W uroczystości udział wzięli kombatan-
ci, przedstawiciele ratusza, radni miejscy, 
przedstawiciele różnych środowisk i orga-
nizacji, harcerze, delegacje ciechocińskich 
szkół oraz mieszkańcy naszego miasta i ku-
racjusze.

82 lata temu, 1 września 1939 roku wybuchła
 II wojna światowa.  W Ciechocinku zorganizowane zostały

 uroczystości miejskie ku czci poległym. 

OBCHODY 82. ROCZNICY WYBUCHU
 II WOJNY ŚWIATOWEJ W CIECHOCINKU

Na Narodowym Czytaniu w tym roku czy-
taliśmy dramat Gabrieli Zapolskiej „Mo-
ralność Pani Dulskiej”. Książka napisana 
została w ciągu kilkunastu dni na prośbę 
męża Zapolskiej na przełomie października 
i listopada w 1906 roku, a wydana zosta-
ła rok później. Gorzko można stwierdzić, 
że dramat śmieszy do dziś, co świadczy 
o ponadczasowości utworu. Dziękuje-
my uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ciechocinku oraz słuchaczkom Uniwer-
sytetu dla Aktywnych za udział w ogólno-
polskiej akcji.

16 września z inicjatywy prof. zw. dr hab. 
Zygmunta Wiatrowskiego odbyło się spo-
tkanie pt: „Kujawy i Ciechocinek w wersji 
melodyjnej” mające uczcić 185-lecie na-
szego Uzdrowiska. Artyści ze Sceny Ma-
rzeń odśpiewali kujawskie piosenki ludo-
we. 

NARODOWE CZYTANIE

Druga część spotkania była poświęcona 
piosenkom o Ciechocinku, napisanych 
przez Uczestników i pracownika klubu. 
Muzykę do nich skomponowali Waldemar 
Gmiński i Józef Narożny. Perełką nato-
miast okazała się piosenka napisana przez 
kuracjuszy w 1932 r pt: ,,Na to jest Ciecho-
cinek”.

MELODIE 
CIECHOCINKA I KUJAW

Poetka  Agata Krzyżanowska, zaprezen-
towała swoje dwa wiersze: „Bukiety” oraz 
„Maska”. Uwieńczeniem spotkania było 
odśpiewanie dla przyjaciół i gości pieśni 
„Staropolskim obyczajem, czyli Kochajmy 
się, Kochajmy się”.

Renata Kostecka
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Ciechocińscy druhowie ochotnicy zorga-
nizowali swe obchody na terenie przy mu-
zeum zabytkowej Warzelni Soli. Puktem 
kulminacyjnym obchodów było otwarcie 
wystawy poświęconej historii jednostki 
OSP świętującej swój piękny jubileusz. 

Na wystawie można zobaczyć unikatowe 
fotografie ciechocińskich strażaków ochot-
ników z 1917 roku, a także z lat 1946 - 
1947, całą kolekcję zdjęć ukazujących roz-
wój i działania jednostki, zabytkowy pojazd 
strażacki, czy kolekcję hełmów strażac-
kich. Podziw i sympatię wzbudzały dzieci 
z przedszkolnej drużyny strażackiej, która 
funkcjonuje w Przedszkolu Samorządowym 
nr 2. im. „Kubusia Puchatka”. Obchodom 
towarzyszyły występy orkiestry Jednostki 
OSP w Raciążku. 

W sobotę 4 września
 jubileusz 135-lecia obchodziła

Ochotnicza Straż Pożarna.

JUBILEUSZ 135-LECIA OSP W CIECHOCINKU

Fot. MCK Ciechocinek
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To było niezwykłe spotkanie dla uczniów 
ciechocińskich szkół, którzy otrzymali sty-
pendia za znakomite wyniki w nauce, osią-
gnięcie wysokich pozycji w olimpiadach 
i konkursach o zasięgu krajowym bądź re-
gionalnym, zaangażowanie w działania na 
rzecz szkoły i wzorowe zachowanie. 

Wyróżnionionym uczniom Burmistrz Mia-
sta Leszek Dzierżewicz wręczył okoliczno-
ściowe adresy i stypendia, życząc dalszych 
sukcesów w nauce, rozwijania zaintereso-
wań i realizacji pasji. 

W spotkaniu uczestniczyli szczęśliwi rodzi-
ce wyróżnionych uczniów.

Jesień to czas wykopków, na zakończenie 
których piekło się ziemniaki. W ramach 
przybliżenia tej dawnej tradycji w Cie-
chocinku odbyło się wspólne pieczenie 
ziemniaków i nie tylko!

Podczas Święta Pieczonego Ziemniaka 
uczestnicy bawili się przy muzyce Kapeli 
Podwórkowej „Ferajna Bydgoska”. Były 
ziemniaki z ogniska, zawody i kreatywne 
zabawy dla małych i dużych. 

Wydarzenie odbyło się 25 września, zor-
ganizowane zostało przez Miejskie Cen-

Konkurs na na najładniejszy balkon i ogró-
dek przydomowy w Ciechocinku został za-
kończony.

Konkurs trwał od początku lipca do koń-
ca sierpnia. Członkowie jury odwiedzili 
wszystkie oceniany ogrody. A oto zwycięz-
cy tegorocznej edycji konkursu:

W kategorii „ogródki przydomowe”
- Lucyna Sadowska, ul. Widok 48,
- Rosita i Zbigniew Strąk, ul. Traugutta 11,
- Kinga i Mariusz Bobrowscy, ul. Nieszawska 96 B.

W kategorii „balkony” nagrody otrzymują:
- Katarzyna i Łukasz Brzezińscy, ul. Polna 10,
- Sławomira i Janusz Lipińscy, ul. Osiedlowa 5,
- Bogumiła Gołębiowska, ul. Osiedlowa 7.

STYPENDIA 
DLA WYBITNYCH

ZIEMNIACZANA TRADYCJA

OGRODY NAGRODZONE

trum Kultury wspólnie z Uzdrowiskiem 
Ciechocinek S.A. i  Miejską Biblioteką Pu-
bliczną na terenie Muzeum Warzelni Soli 
i Lecznictwa Uzdrowiskowego. 
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RODZINNE WARSZTATY MAJATERKOWANIA

Koncert odbył się 26 września w Teatrze 
Letnim w Ciechocinku. Data koncertu  nie 
jest przypadkowa,  corocznie bowiem, 
w dniu 1 października obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów 
Wiesława Taranowska witając przybyłych 
gości przypomniała, że dzień ten jest oka-
zją do dyskusji o potrzebach osób star-
szych. Dodała również, że czas pandemii 
odcisnął się piętnem na naszej codzienno-
ści. Przez wiele miesięcy byliśmy zamknięci 
w domach, odizolowani od bliskich i przy-
jaciół nie czuliśmy się komfortowo, ale zły 
czas powoli mija. Teraz możemy być razem 
i świętować z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa. Mając ten trudny okres w pa-
mięci.

Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku po-
stanowiła uczcić Międzynarodowy Dzień 

Podczas święta latawca powstały latawce, 
które tworzyliśmy od podstaw. Drużyny 
konstruowały stelaże, a następnieokleja-
ły je zdobionym papierem. Uczyliśmy się 
wiązać uzdę i przyczepiać ogony. Na ko-

Fot. MCK Ciechocinek

niec przed MCK robiliśmy próby lotów. 
Wszystkie latawce się wzniosły i później 
latały w różnych miejscach Ciechocinka 
jeszcze przez kilka dni.

Agnieszka Dąbrowska

SŁODKI KONCERT
W TEATRZE

Po raz czwarty Miejska Rady Seniorów
w Ciechocinku pod patronatem
Burmistrza Miasta zorganizowała
Koncert dla Seniorów.

Osób Starszych koncertem, na który przy-
było wielu znakomitych gości, mieszkań-
ców Ciechocinka i kuracjuszy. Burmistrz 
Leszek Dzierżewicz podziękował Miejskiej 
Radzie Seniorów za jej działalność i stwier-
dził, że razem z samorządem możemy wie-
le zrobić dla środowiska seniorów w na-
szym mieście.

Widzowie w czasie prawie trzygodzinne-
go koncertu podziwiali występy: Studia 
Piosenki Ajki pod kierownictwem Iwony 
Krzysztanowicz, solistów z Pracowni Sła-
womira Małeckiego, działającej przy MCK 
w Ciechocinku oraz Sióstr Szydłowskich: 
Krystyny i Jolanty, które są laureatkami 
konkursu The Voice Senior. Koncert po-
prowadził Mirosław Satora.

IV Koncert dla Seniorów dobył się przy 
pełnej sali, dostarczył wszystkim słucha-
czom  wielu pozytywnych emocji, dla orga-

nizatorów był powodem do radości, dumy 
i wiary w sens pracy na rzecz seniorów.
 

Marzena Kunigowska 
Wiceprzewodnicząca MRS w Ciechocinku
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OGŁOSZENIA
MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ 

TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW

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
Porady prawne udzielane są w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w każdy piątek w godz. 10:00 – 14:00

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 korzy-
stające z pomocy społecznej i kobiety w ciąży.

Burmistrz Ciechocinka informuje, że na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy 
ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej www.bip.
ciechocinek.pl zamieszczono wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Ciechocinek przezna-
czone do dzierżawy.

1 września zakończone zostały prace przy ułoże-
niu warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy Lipnow-
skiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do wału 
przeciwpowodziowego nad Wisłą. Wykonawca 
zadania, Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych, zgodnie z kontraktem utwardził po-
bocze drogi, oczyścił rów melioracyjny, do którego 
odprowadzone zostaną wody opadowe z pasa dro-
gowego, a na chodniku rozmieścił ławki i kosze na 
odpady. Wykonanie wierzchniej warstwy tej drogi, 
o długości 1.6 km, wymagało wbudowania blisko 
900 ton masy SMA. Cieszy fakt, że ta bardzo waż-
na dla układu komunikacyjnego uzdrowiska droga 
wyremontowana została przy 50% udziale środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita 
wartość tego zadania wynosi 800 tys. złotych.

REMONT NA
LIPNOWSKIEJ
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#Zdaniem Psychologa

Monika Kofel-Dudziak

SZKOLNE KONFLIKTY

W wieku wczesnoszkolnym dziecko osią-
ga etap rozwojowy, w którym rówieśnicy 
stają się szczególnie ważnym punktem 
odniesienia. Dlatego przykrości doświad-
czone z ich strony – wykluczanie, doku-
czanie, niemiłe żarty bądź jakiekolwiek 
formy przemocy – stanowią dla dziecka 
w tym wieku silny stresor, tym silniejszy, 
im wrażliwsze jest dziecko. 

Niektóre dzieci otwarcie opowiadają 
opiekunom o swoich doświadczeniach. 
U innych trudności manifestują się po-
przez zmianę zachowania – rozdrażnie-
nie,  złość, smutek, apatię lub objawy 
somatyczne w postaci różnych bóli (gło-
wy, brzucha). Najlepszą strategią jest 
cierpliwie i w spokoju towarzyszyć, dając 
werbalne i niewerbalne sygnały, że mam 
gotowość, mam przestrzeń wysłuchać 
całej twojej opowieści. Nie przerywajmy 
dziecku, zasypując radami, zwłaszcza gdy 
nie prosi o nie. To jak dorosły zareaguje, 
kiedy dziecko powierzy mu nieprzyjemną 
tajemnicę, jest kluczowe dla budowania 
dalszej relacji. Najbardziej wspierające 
jest wysłuchanie, uszanowanie, zaakcep-
towanie jego myśli, odczuć bez ocenia-
nia. Buduje to poczucie bezpieczeństwa 
i otwiera na przyszłość fantastyczny ka-
nał komunikacji. Mając takie doświadcze-
nia - zaufanie do dorosłego,  dziecko bę-
dzie bardziej skłonne regulować trudne 
emocje w najbardziej adaptacyjny sposób 

czyli w kontaktach społecznych. Niezwy-
kle istotne jest to, abyśmy, my dorośli nie 
bagatelizowali sprawy. Argumentowanie 
„nie ma się czym przejmować” czy „po 
prostu to zignoruj” są przez dziecko in-
terpretowane jako brak akceptacji jego 
emocji i mogą je skutecznie zamknąć. Nie 
będzie miało ochoty dzielić się trudno-
ściami, bo nic mu to nie da. Nasza reak-
cja powinna być nakierowana na źródło 
napięcia, a nie sposób manifestowania. 
A zatem, kiedy podejrzewamy, że za tym 
bólem brzuszka coś stoi, nie zarzucajmy 
cierpiącemu dziecku symulanctwa. Ono 
na tamten moment nie potrafi inaczej 
nam powiedzieć tego, że jest mu źle. Nie 
próbuj przyłapywać na kłamstwie, to do 
niczego nie prowadzi. Dziecko z jakie-
goś powodu już się „samobiczuje”, że nie 
podołało i ostatnie, czego potrzebuje, to 
nasza dezaprobata. Nie zawstydzaj dziec-
ka, że nie poradziło sobie z koleżanką 
czy kolegą – ono o tym wie. Potęgujesz 
w nim tylko napięcie. Zawsze wspieraj. 
Dzieci doskonale wyczuwają, czy mogą, 
czy raczej nie powinny o czymś mówić. 
Na początku są to błahe sprawy – ale 
jeśli wtedy się sprawdzimy, nasi w póź-
niejszym czasie nastolatkowie też będą 
wiedzieli, że mogą się do nas zwrócić 
o wsparcie. Niekiedy całym naszym zu-
pełnie wystarczającym działaniem będzie 
wysłuchanie, przytulenie. Innym razem 
w porozumieniu z dzieckiem poszuka-

AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK
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my rozwiązań i zadziałamy więcej. Nie 
podsycajmy w dziecku złości i poczucia 
krzywdy, aby nie nasilać konfliktu. Cza-
sem kiedy dzieje się krzywda naszemu 
dziecku, to w nas – rodzicach buzują 
ogromne emocje, a zatem zacznijmy od 
siebie, wyregulujmy się, nie działajmy 
w emocjach. Jeśli mamy trudność z samo-
uspokojeniem to oznacza, że być może 
potrzebujemy wsparcia innego dorosłe-
go bądź psychologa, aby wrócić do tego, 
co w nas ta sytuacja wywołuje, co mnie 
w tym tak porusza i przepracować sobie 
to. Będąc spokojnym, łatwiej będzie nam 
uspokoić dziecko. Ewentualnych rozwią-
zań konfliktów należy poszukiwać „na 
chłodno”. Nie robić też nic wbrew woli 
dziecka. Warto unikać etykietowania 
i przypisywania dzieciom jednoznacznie 
winy za różne zdarzenia. W wielu kon-
fliktach odpowiedzialność leży po obu 
stronach. Zachowanie spokoju w obliczu 
złośliwości rówieśników jest dla dziecka 
w okresie wczesnoszkolnym niezwykle 
trudne i zazwyczaj potrzeba wielu prób 
i porażek, aby wreszcie się udało. Wszyst-
kie dzieci mają potencjał do tego, aby so-
bie poradzić, niektóre potrzebują troszkę 
więcej wsparcia. Niekoniecznie rad chy-
ba, że o nie proszą, czy pokazywania, kto 
ma rację, ale naszej ciepłej, autentycznej, 
akceptującej obecności.
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ALDONA NOCNA

TYTUS CHAŁUBIŃSKI
#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przyjeż-
dżało wielu znanych ludzi. Podczas spacerów 
w alejach parkowych można było spotkać 
aktorów, polityków, dziennikarzy czy pisarzy. 
Cykl „Na deptaku w Ciechocinku” poświęco-
ny jest ciechocińskim śladom interesujących 
postaci, a jest ich naprawdę bardzo wiele. 

Henryk Sienkiewicz nazwał go „poetą 
życia”, a było ono niezwykłe. Jego nazwi-
sko jest związane z dziejami Zakopanego, 
ale wpłynął też na kształt Ciechocinka. 
W biografii Tytusa Chałubińskiego moż-
na bowiem znaleźć akcent ciechociński. 
Otóż w 1852 r. wizytował uzdrowisko. 
Był wtedy członkiem Komitetu Epide-
miologicznego Towarzystwa Lekarskiego 
Warszawskiego. Zwrócił wówczas uwa-
gę na konieczność korzystania ze słabej 
solanki ze źródła nr 5 do picia. Wpłynęło 
to na uchwałę połączenia źródła z pijalnią 
mieszczącą się w galerii spacerowej. Skry-
tykował też łaźnię parową ze względu na 
przeciągi, radził zmienić sposób ogrzewa-
nia wanien, aby kuracjusze mieli większy 
komfort kąpieli. Jego uwagę zwróciły też 
szpary w kaplicy, którą zalecił uszczelnić. 
Podczas spaceru pod tężnie zasugerował 
założenie parku na dużej, lecz niewyko-
rzystanej przestrzeni. Co ciekawe zalecił 
też obserwację skuteczności leczniczego 
stosowania „tężniowego powietrza nasy-
conego solą”. Rady lekarza cieszącego się 
autorytetem zostały wprowadzone w ży-
cie, choć niektóre z nich po jego śmierci, 
jak założenie parku Tężniowego.

Tytus Chałubiński przyszedł na świat 
w 1820 roku w Radomiu. Po ukończeniu 
tamtejszego gimnazjum studiował w Aka-
demii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie. 
Miał nie tylko zamiłowania przyrodnicze. 
Interesowała go literatura antyczna. Stu-
diował filozofię w Dorpacie i medycynę 
na uniwersytecie w Würzburgu. W 1845 r. 
zamieszkał w Warszawie, z którą związał 
się na ponad 40 lat. Pracował w Szpitalu 
Ewangelickim. Otworzył też prywatną 
praktykę, szybko zyskując sławę. Miał 
niezwykły talent w dziedzinie diagnostyki. 
Leczył nie tylko ludzi znanych i bogatych, 
jak na przykład Zygmunta Krasińskiego, 
ale i ubogich. Całą pensję, którą otrzymy-
wał za pracę w szpitalu, przeznaczał na po-
trzeby chorych, nie brał zapłaty od  tych, 
którzy byli biedni. Ratował powstańców 
podczas Wiosny Ludów. 

Należał do Towarzystwa Lekarskiego War-
szawskiego i brał aktywny udział w jego 
pracach. Przygotowywał referaty, wy-
głaszał odczyty, inicjował dyskusje nad 
nowymi metodami leczenia pacjentów. 
Zachęcał do wstrzemięźliwości w jedze-
niu i niezażywania lekarstw, których sku-

Aldona Nocna

teczność nie była dowiedziona. Należał do 
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczyn-
ności.

Mimo licznych zajęć znajdował czas na 
rozwijanie swoich różnorodnych  zainte-
resowań. Jego hobby była muzyka, ma-
larstwo, literatura. Zbierał minerały i jego 
kolekcja należała do najcenniejszych na 
świecie. Był współtwórcą i pierwszym 
prezesem Kasy im. J. Mianowskiego.  Naj-
bardziej jest znany ze swojej działalności 
dla Zakopanego, do którego wyjeżdżał 
corocznie od 1873 r. Rozpropagował wa-
lory klimatyczne i turystyczne Tatr. Zali-
czany jest do grona pionierów taternictwa 
i turystyki górskiej. Zachęcał do badań 
przyrodniczych Podhala. Sam zajmował 
się mchami. Współzałożył Towarzystwo 
Tatrzańskie Był jednym z założycieli Mu-
zeum Tatrzańskiego, noszącego teraz jego 
imię, któremu ofiarował część swoich 
zbiorów naukowych. 

Był ważną postacią w XIX wieku, jako 
pierwszy lekarz polskiego pochodzenia 
zdobył sławę międzynarodową. Po śmier-

ci w 1889 roku spoczął na Cmentarzu 
Zasłużonych  na Pęksowym Brzyzku. Na 
jego cześć jedna z przełęczy nosi nazwę 
Wrota Chałubińskiego. Jeszcze za życia 
trafił na karty literatury, bowiem Bolesław 
Prus wzmiankował go w swojej powieści 
„Anielka”, prezentując go jako wybitnego 
lekarza. W stolicy Tatr  postawiono mu 
dwa pomniki. W 1900 roku w „Tygodniku 
Ilustrowanym” został opublikowany wiersz 
Teofila Lenartowicza „Dunajec” poświęco-
ny „cieniom przyjaciela, Tytusa Chałubiń-
skiego”, w którym zawarte są słowa: 

Odkąd góry te górami, takiego nie było,
Wszystko się tu roześmiało i zazieleniło.
Szałasy te pobudował, opatrzył kalekę,

Radził, ładził a gazdował — cóż ci więcej rzekę?
Każdemu się uradował, w przygodzie przygodził,

Bodajby się taki człowiek na kamieniu rodził!
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Blues Bez Barier po raz siedemnasty
zagościł w Ciechocinku.
W muszli koncertowej 4 września
usłyszeliśmy nie tylko bluesa,
 ale i rocka, jazz czy soul.  
Na scenie w parku 
Zdrojowym wystąpili
 m.in. Vanesa Harbek Band, Skołowani, 
Prospektori i Zdrowa Woda.

Festiwal “Blues bez Barier” wywodzi się 
z pierwszej edycji Zlotu Fanów „Zdro-
wej Wody”, który odbył się w 1999 
roku w Brześciu Kujawskim. W roku 
2000 został przemianowany na „Blues 
na Kujawach”, a od 2005 roku zagościł 
na stałe w Ciechocinku jako Festiwal 
„Blues bez Barier”. W chwili obecnej 
jest to jedna z najbardziej cenionych 
w regionie imprez muzycznych, gro-
madząca co roku liczne rzesze fanów 
muzyki bluesowej.

Wrześniowy weekend wypełnił się nie-
samowitą energią i muzyką z różnych 
zakątków świata. Swój repertuar zapre-
zentowali goście z Słowacji - Prospek-
tori oraz wybitna gitarzystka Vanesa 
Harbek z Argentyny.

Tegoroczną imprezę poprowadził do-
brze znany duet: red. Zdzisław Pająk 
i red. Lech Bekulard. 

Licznie zebrana  publiczność wysłu-
chała naprawdę świetnych wykonań, 
choć każdy z zespołów prezentował 
odmienny styl, wszyscy artyści przyj-
mowani byli gromkimi brawami. 

XVII Blues Bez Barier

Fot.Lech Bekulard
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Happy Guitar Festiwal wywodzi się z festiwalu 
Happy Jazz Ciechocinek, którego pierwsza edycja 
została zorganizowana w 2015 roku.  Zamiarem 
organizatorów było zaprezentowanie pogodnego 
oblicza muzyki jazzowej i blues–rockowej oraz 
wciągnięcie publiczności do wspólnej zabawy, 
nie tylko biernego słuchania muzyki, ale także do 
rozrywki czynnej. Festiwal Happy Guitar Fest niósł 
optymizm, dawał radość życia, wprowadzał w po-
zytywny nastrój, łączył ludzi, a przede wszystkim 
łączył różne style muzyczne. W dniu 11 września 
2021 r. odbyła się trzecia edycja Festiwalu pod 
nośnym hasłem „Skrzyżowanie Gitar”.  W nowo 
wyremontowanym Teatrze Letnim w Ciechocin-
ku wystąpili wykonawcy plasujący się w czołów-
ce polskiej sceny blues-rockowej i jazz-rockowej. 
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Centrum 
Niezależnego Życia, Agencja Koncertowo – Wy-
dawnicza „Sajgon” oraz Narodowe Centrum 
Kultury.  Festiwal został dofinansowany przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego w Toruniu, Starostwo Powiatowe 
w Aleksandrowie Kujawskim, ZAW STOART oraz 
Narodowe Centrum Kultury. Burmistrz Ciechocin-
ka nieodpłatnie użyczył obiekty Teatru Letniego. 
Patronat medialny -  Radio Pomorza i Kujaw (PiK), 
Zdrój Ciechociński, bluesonline.pl.  Ideą Festiwalu 
było prezentowanie muzyki wyróżniającej się gita-
rową harmonią, wyrafinowanymi solówkami oraz 
wirtuozerią muzyków, w tym głównie gitarzystów.  

W tegorocznej edycji Festiwalu wystąpili: Skoło-
wani & Przyjaciele, Apostolis Anthimos Quartet, 
Śląska Grupa Bluesowa, Open Blues.

Prawdziwą perełką, creme da le creme, był finał 
koncertu festiwalowego. Zespół Open Blues za-
prosił Krzysztofa Toczko „Partyzanta” oraz Prze-
mka Ivo Gronkowskiego (Skołowani) do wspól-
nego wykonania utworu z repertuaru Jimiego 
Hendrixa „Little Wind”. Ta wspaniała interpretacja 
porwała publiczność, a hasło „Skrzyżowanie Gitar” 
dodało niesamowitej energii dla wykonawców 
oraz dla publiczności szczelnie wypełniającej Teatr 
Letni. W tym miejscu należy docenić modernizację 
tego obiektu uwzględniającą potrzeby osób z nie-
pełnosprawnościami. 

Szczególne podziękowania należą się dla Prze-
mka Łososia, który brawurowo i profesjonalnie 
zapowiadał wszystkich wykonawców. Festiwal 
nagłośniony oraz oświetlony został przez firmę 
Asco Stage z Ciechocinka. Organizatorzy dzięku-
ją również Łukaszowi Małeckiemu i Jego ekipie 
za rejestrację filmową festiwalu. Ważną imprezą 
towarzyszącą była Giełda Płyt Winylowych zorga-
nizowana przez Jacka Chmielewskiego „Króla Wi-
nyli”, która przyjęła nazwę „Skrzyżowanie Winyli”.

HAPPY GUITAR FESTHAPPY GUITAR FEST
Fot. Mariusz Skiba
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Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archa-
nioła znajdująca się na terenie 22 Wojskowe-
go Szpitala Uzdrowiskowego przy ul. Wojska 
Polskiego 3 jest wyjątkową, unikalną budowlą 
na tych terenach Polski, a poprzez swe niepo-
wtarzalne walory architektoniczne stała się 
jednym z najcenniejszych obiektów zabytko-
wych miasta i uzdrowiska. Została ona zapro-
jektowana w 1894r. w stylu zauralskim.  Jest 
to również jedyny tego typu obiekt w Europie.

Cerkiew była czynna do lat 20-tych poprzed-
niego stulecia. Następnie urządzono w niej 
kolejno kasyno ze świetlicą, szkołę, a ostatnio 
był tam magazyn.

Z woli ks. arcybiskupa prof. gen. bryg. Sawy, 
Prawosławnego Ordynariusza Wojska Pol-
skiego dnia 2 grudnia 1995 r. został ponownie 
wmurowany kamień węgielny, a w dniu 6 paź-
dziernika 1996 r. ks. arcybiskup Sawa i ks. Ar-
cybiskup Szymon z Łodzi dokonali uroczystej 
konsekracji przy udziale licznych gości. Jedno-
cześnie przy świątyni została erygowana Pra-
wosławna Parafia Wojskowa, której probosz-
czem został mianowany ks. kpt. mgr Mikołaj 
Hajduczenia.

Zachowane zostały zdjęcia i przekazy ustne 
odnośnie wyglądu zewnętrznego; jak wyglą-
dało wnętrze do dnia dzisiejszego nie wiado-
mo. Ściany wykonane są z okrągłych bali uło-
żonych jeden na drugim, bez użycia gwoździ. 
Zachowała się w całości bogata ornamentyka 
wokół okien, resztki kolorów, a na tylnej, we-
wnętrznej ścianie stylizowany napis w języku 
cerkiewno- słowiańskim “S nami Bog”. 

Obecnym proboszczem jest ks. prot. mjr Miro-
sław Kuczyński.

WNĘTRZE 
CIECHOCIŃSKIEJ 
CERKWI 
W OBIEKTYWIE

ZESKANUJ KOD I ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Fot. Justyna Małecka
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Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików 
Jedwabno 2021 dobiegły końca.

Karolina Deręgowska zdobywa tytuł Mistrzyni 
Polski w wadze do 46 kg! Wielkie Gratulacje! 
Przypomnijmy, że Karolina jest aktualną brązo-
wa medalistką Mistrzostw Europy.

Natomiast w finałach młodzików, ciechociński 
klub reprezentował Igor Piotrowski, który po 
bardzo dobrej walce musiał uznać wyższość 
zawodnika z Piły. Igor wraca ze srebrnym me-
dalem Mistrzostw Polski!

Złoty i srebrny medal to oczywiście zasługa 
zawodników, ale także trenerów: Maćka Ma-
dajczyka i Kamila Kurtysa, którzy wyśmienicie 
przygotowali zawodników do zmagań.

Warto wspomieć o zawodnikach, którym nie 
udało się w tym roku zdobyć medalu. Borys 
Słomczewski i Marcel Marcinkowski zostawili 
sporo serca i charakteru na ringu! Taka postawa 
zasługuje na docenienie! Ciechocinek jest z was 
dumny!

Wielkie gratulacje za postawę i serce pozosta-
wione na ringu!

CIECHOCIŃSKI KLUB BOKSERSKI NIE ZAWODZI!

W dniu 12 września na kortach teniso-
wych w parku Zdrojowym w Ciecho-
cinku, odbył się  Deblowy Turniej Tenisa 
Ziemnego pod Patronatem Wojciecha 
Fibaka. W turnieju udział wzięło 20 par 
z województwa kujawsko-pomorskie-
go. Uczestnicy zostali podzieleni na 
4 grupy po 5 par, a następnie dwie naj-
lepsze pary przechodziły do rozgrywek 
pucharowych. Kilkugodzinne zmagania 
wyłoniły najlepszych zawodników tur-
nieju, którymi okazali się zostać Michał 
Kisielewski i Mateusz Ostrowski.

Gościem honorowym wydarzenia był 
znany tenisista - Wojciech Fibak, finali-
sta, ćwierćfinalista i zwycięzca turnieju 
Masters, czterokrotnym ćwierćfinalistą 
turniejów wielkoszlemowych w grze 
singlowej i zwycięzcą Australian Open 
w grze deblowej. Oprócz wręczenia na-
gród najlepszym parom, Gość Specjalny 
udzielił kilka rad naszym najmłodszym 
zawodnikom: Ninie Maksym oraz Ste-
fanowi Masłowskiemu. Dziękujemy za 
dobre rady i tyle pozytywnych emocji!

DEBLOWY TURNIEJ 
TENISA ZIEMNEGO 
POD PATRONATEM 
WOJCIECHA FIBAKA

WOJEWÓDZKI TURNIEJ 
SIATKÓWKI DLA KOBIET

25 września na Hali Sportowej przy ulicy 
Lipnowskiej odbył się Wojewódzki Turniej 
Siatkówki dla Kobiet. Udział w nim wzięło 
8 drużyn: Królowe Życia, Królowe Życia II, 
Emerytki, Laides Radziejów, Ale Babki Ino-
wrocław, Anawa Kruszwica, Volley Chalin 
Skępe oraz Mogilno Team. Najlepszą dru-
żyna tego dnia, okazał się być zespół ze 
Skępego - Volley Chalin, który nie przegrał 
żadnego spotkania. Najlepszą zawodniczką 
została Angelika Gabrysiak z zespołu Kró-
lowe Życia.

Klasyfikacja końcowa: 
1. Volley Chalin 

2. Mogilno Team 
3. Królowe Życia II 
4. Królowe Życia 

5. Ale Babki Inowrocław 
6. Emerytki 

7/8. Anawa Kruszwica 
7/8. Laides Radziejów  

Poza sportowymi zmaganiami miejsce miała 
zbiórka charytatywna dla Amelki Bartoszak 
z Ciechocinka. Organizatorkom udało się 
zebrać 1845 zł!

Fot. OSiR

Fot. OSiR

Fot. CKB Potężnie
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JUBILEUSZ CIECHOCIŃSKIEGO LO

W tym roku mija 75 lat od momentu, kiedy 
w murach ciechocińskiego liceum zabrzmiał 
pierwszy dzwonek. Należy podkreślić, że 
szkoła powstała z woli rodziców i uczniów. 
Starania Komitetu Organizacyjnego, na cze-
le którego stał ciechocinianin Henryk Cie-
chorski, zakończyły się sukcesem. Wiosną 
1945 roku Kuratorium w Toruniu zaakcep-
towało pomysł, aby w Ciechocinku powsta-
ła szkoła średnia. Burmistrz miasta Mie-
czysław Woźniak przekazał w dzierżawę 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego 
z siedzibą w Toruniu budynki byłego hotelu 
Müllera z przeznaczeniem na szkołę, która 
miała być koedukacyjna. Nie było w oko-
licznych miastach średniej szkoły, w której 
mogłyby uczyć się dziewczęta. Uczennice 
musiały zamieszkać na stancji we Włocław-
ku lub w Toruniu, by zdobyć wykształcenie. 
Nie każdego było na to stać. Utworzenie 
gimnazjum i liceum w Ciechocinku było 
szansą dla wielu ludzi, by zdać tzw. małą lub 
dużą maturę. Przez 6 lat trwania wojny tylko 
niektórzy mogli uczyć się na tajnych kom-
pletach. Jak się okazało, szybko zgromadzili 
się chętni, a dyrektor Władysław Radliński 
skompletował kadrę nauczycielską.

1 września 1946 r. na mocy zarządzenia 
ministra oświaty otworzono Państwowe 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 
w Ciechocinku. 3 września 1946 r. o godz. 
11 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej 
szkoły średniej, które odbyło się w dawnej 
sali balowej zwanej Malinową. Na wniosek 
Henryka Ciechorskiego szkoła otrzyma-
ła wtedy imię Stanisława Staszica. Minęło 
właśnie 120 lat od śmierci tego wybitnego 
Polaka, który w swoich dziełach wspominał 
słone źródła nieopodal Raciążka i intereso-

wał się budową warzelni soli. Jego pomnik 
odsłonięto niedaleko tężni już w 1926 roku, 
który został zniszczony przez Niemców 
podczas okupacji. W 1961 r. odsłonięto 
nowy pomnik, przy którym od wielu lat tra-
dycyjnie odbywa się inauguracja roku szkol-
nego. 

Początkowo szkoła pracowała w trudnych 
warunkach lokalowych. Małe pokoje ho-
telowe trzeba było przekształcić w sale 
lekcyjne. Przygotowano internat i miesz-
kania dla nauczycieli W pomieszczeniach 
były piece, brakowało mebli, nie było szyb 
w oknach. Uczniowie przynosili krzesła 

i stoliki z domu, a dyrektor uzdrowiska wy-
pożyczył ławki ogrodowe. Zaczęto groma-
dzić księgozbiór, cenny był każdy skrawek 
papieru do notowania.

Przez 75 lat w murach liceum młodzież 
z Ciechocinka i jego okolic, a także z wielu 
miast Polski (do ich dyspozycji był internat 
i stołówka), zdobywała wiedzę dzięki pleja-
dzie znakomitych nauczycieli. Wielu z nich 
już nie żyje, ale pamięć o nich ciągle trwa 
wśród ich uczniów i wychowanków.  

Należy podkreślić, że ciechocińskie LO za-
wsze w ciągu swojego istnienia miało szczę-
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ście do dobrych pedagogów. Niektórzy 
z nich, jak prof. Stanisław Bąba i prof. Jerzy 
Maciejewski, poświęcili się pracy naukowej 
na uniwersytetach. Prof. Janina Gierszew-
ska, prof. Anna Kulpa, prof. Józef Brzezicki 
otrzymywali podziękowania za znakomite 
przygotowanie uczniów do egzaminów na 
uczelnie wyższe. Wśród absolwentów jest 
też wielu laureatów różnych olimpiad i kon-
kursów oraz zwycięzców zawodów sporto-
wych. Swoje sukcesy zawdzięczają talen-
tom, wytrwałej pracy i oczywiście swoim 
nauczycielom, którzy poświęcali im swój 
czas. Maturzyści zdawali pomyślnie egza-
miny wstępne na różne uczelnie w kraju, 
a ostanie wyniki egzaminów zewnętrznych 
wskazują, że liceum ciągle jest na wysokiej 
pozycji w rankingach szkół. Wśród absol-
wentów są późniejsi naukowcy, dziennika-
rze, artyści, prawnicy, farmaceuci, architek-
ci, inżynierzy, lekarze, nauczyciele, księża, 
aktorzy, marynarze, biznesmeni… Można 
wymieniać bez końca, kim są i gdzie miesz-
kają. 

Dowodem na okazywanie zaufania szkole 
jest ciągłość pokoleniowa. W murach cie-
chocińskiego liceum zdobywa wiedzę już 
trzecia generacja uczniów. Jednak popular-
ność szkoły i zaufanie do niej nie przychodzi 
samo z siebie. W naszym liceum panuje wy-
jątkowo przyjazna atmosfera. Jest to szkoła 
otwartości, tolerancji i wolności w wyraża-
niu własnych opinii, ucząca demokracji, lecz 
także słynąca z wymagań, jakie stawiamy 
naszym uczniom. Efektem są sukcesy absol-
wentów, z których jesteśmy dumni i o któ-
rych pamiętamy. 

Również absolwenci nie zapominają o la-
tach spędzonych w liceum. Odwiedzają 

szkołę, chętnie przyjeżdżają na zjazdy, or-
ganizują spotkania klasowe. Wspominają 
nie tylko lekcje, lecz także wygrane mecze, 
wycieczki, wyprawy rowerowe, wspinaczki 
górskie i słynne spływy. A ci utalentowani 
piszą o szkole lub śpiewają. Ciechociński 
ogólniak z internatem trafił na karty wie-
lu utworów. Co ciekawe, troje autorów to 
dawni uczniowie tego liceum. Edward Sta-
chura, który chodził do naszego LO trzy lata, 
w swojej powieści „Cała jaskrawość” wspo-
mniał lekcję rysunku odbywającą się w par-
ku Zdrojowym. Z kolei jeden z bohaterów 
powieści Dawida Binemanna-Zdanowicza 
„Końska kuracja”  to – podobnie jak autor 
– uczeń liceum w Ciechocinku. W książce 
opisany jest budynek szkoły, wspomniany 

jest wysoki poziom nauczania oraz niektó-
rzy nauczyciele i wychowawcy internatu. 
Irena Matuszkiewicz umieściła akcję swojej 
powieści „Seryjny narzeczony” w Ciechocin-
ku, dokąd na wakacje do rodzinnego miasta 
przyjeżdża Łucja, absolwentka LO, aby te-
matem swojego pierwszego scenariusza 
uczynić historię tragicznej śmierci swego 
szwagra. W 2007 roku ukazała się powieść 
Włodzimierza Kowalewskiego „Excentrycy” 
o tym, jak powstawał „wielki jazz w małym 
Ciechocinku”. Główny bohater Fabian ro-
mansuje z Modestą Nowak – tajemniczą na-
uczycielką języka angielskiego z miejscowe-
go LO. Pojawia się także uczeń Edek zwany 
„Francuzikiem” (inspiracją był Stachura). Na 
kartach powieści odnajdziemy opis naszej 
szkoły i jej uczniów. Na podstawie tego 
utworu został nakręcony film „Excentrycy, 
czyli po słonecznej stronie ulicy” w reżyse-
rii Janusza Majewskiego oraz powstał też 
musical „Król swingu”. Z kolei w wydanej 
przez Małgorzatę Iwanowską-Ludwińską  
opowieści prozą „Dyptyk z Agatą” ukazana 
jest atmosfera szkoły w latach 60. Zaś ze-
spół Zdrowa Woda, którego członkami są 
absolwenci: Sławek Małecki i Marek Mod-
rzejewski, stworzyli „Ciechociński blues” ze 
słowami:

„Nic tak jednak nie zachwyca
Jak liceum od Staszica.

To jest znana szkoła wszędzie, 
Zawsze było tak i będzie.”

Z powodu pandemii nie będzie zorgani-
zowany kolejny zjazd absolwentów, ale 
zapraszamy do odwiedzania naszej strony 
internetowej (lociechocinek.pl) i konta na 
facebooku. W tym roku wiele miejsca po-
święcimy historii szkoły, zamieścimy zdję-
cia z kronik. Zachęcamy do publikowania 
wspomnień. Wszak spędziliśmy w murach 
ciechocińskiego liceum piękne lata swojej 
młodości.  

Aldona Nocna -  absolwentka, obecnie nauczy-
cielka języka polskiego LO im. S. Staszica
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Z okazji Roku Jubileuszowego
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odsłaniamy wydania Zdroju z lat 90...
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„Pamiętaj! Szczepienia są bardzo ważne”
Konferencja Sanepidu w Teatrze Letnim

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef 
Ramlau na początku spotkania podsumował 
akcję szczepień w naszym regionie. Wska-
zywał na liczne akcje promocyjne, czy po-
dróż szczepionkobusa po województwie.

Następnie Państwowy Wojewódzki In-
spektor Sanitarny w Bydgoszczy Wojciech 
Koper przedstawił zgromadzonym gościom 
wykład „Walka z pandemią przed i po wpro-
wadzeniu szczepień okiem Państwowej In-
spekcji Sanitarnej”.

- Takie spotkania i debaty są potrzebne. Cały 
czas apelujemy i prosimy, by osoby, które 
się jeszcze nie zaszczepiły, zrobiły to jak naj-
szybciej. To już naprawdę ostatni dzwonek! 
Tym bardziej, że przed nami sezon grypowy, 
w którym prawdopodobnie zaobserwujemy 
epidemię wyrównawczą tego wirusa. Na 
szczęście zarówno na COVID-19, jak i na 
grypę mamy broń – to szczepienia – apelo-
wał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sa-
nitarny w Bydgoszczy, Wojciech Koper.

1 września w Szkole Podstawowej nr 3 
w Ciechocinku z optymizmem  rozpo-
częliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. 
Po długotrwałym okresie nauki zdalnej 
uczniowie i nauczyciele pod koniec maja 
wrócili do obowiązków w szkolnych mu-
rach. Wszyscy wiemy, jak ważny dla roz-
woju społecznego młodego człowieka jest 
bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz 
możliwość przebywania w grupie rówie-
śniczej. W bieżącym roku szkolnym w cie-
chocińskiej „trójce” w 15 klasach będzie 
się uczyło 370 uczniów.

Ze względu na obostrzenia sanitarne 
w uroczystej inauguracji w auli szkol-
nej uczestniczyli tylko najmłodsi, czyli 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
im. S.Staszica w Ciechocinku pełni nadziei 
i optymizmu rozpoczęli nowy rok szkol-
ny. Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły 
uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pod 
budynkiem liceum, skąd wszyscy razem 
udaliśmy się pod pomnik naszego pa-
trona w parku Tężniowym, aby pod jego 
czujnym okiem powitać w naszych szere-
gach dwie nowe klasy pierwsze. Dyrektor 
szkoły Zbigniew Różański przypomniał 
także, iż dzień 1 września jest szczególną 
datą w historii Polski, a cała społeczność 
szkolna, jak co roku, uczciła minutą ciszy 

Na zakończenie, główny organizator kon-
ferencji Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim i za-
razem konsultant wojewódzki w dziedzinie 
epidemiologii Ewa Jankowska, zwróciła 
uwagę na rolę szczepień ochronnych i pod-
sumowała spotkanie. 

Konferencja „Pamiętaj! Szczepienia są bar-
dzo ważne” w Ciechocinku odbyła się pod 
honorowym patronatem Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdano-
wicza oraz Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

POCZĄTEK ROKU W SP3

NOWY ROK W LO

uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej. 
Natomiast uczniowie klas starszych wraz 
z wychowawcami zebrali się w klasach lek-
cyjnych o ściśle wytyczonych godzinach.

Zebrani zostali powitani przez Burmistrza 
Ciechocinka Leszka Dzierżewicza i dy-

rektora Szkoły Macieja Wzięcha, którzy 
życzyli wszystkim uczniom, nauczycielom 
i pracownikom szkoły owocnego nowego 
roku szkolnego oraz samych sukcesów, 
a jednocześnie wyrazili nadzieję, że nauka 
stacjonarna będzie trwała w szkołach nie-
przerwanie do przyszłorocznych wakacji. 

Po części oficjalnej nastąpiło powitanie 
nowego roku szkolnego przez uczniów 
klas trzecich, które wraz z wychowanka-
mi przygotowały panie K. Gajdzińska, J. 
Salwa, N. Kaczmarek-Marjańska i S. We-
sołowska. 
 

Dyrektor Szkoły - Maciej Wzięch

pamięć ofiar II Wojny Światowej. Wszyscy 
trzymamy kciuki, aby rok szkolny 21/22 
przywrócił nam normalność i abyśmy mo-
gli widywać się codziennie w murach „Sta-
cha” aż do 24 czerwca.

Jakub Krzewiński
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Zapraszamy do udziału w projekcie – 
Obrona nie tylko na Orliku! Spotkania 
związane z samoobroną w praktyce, zaję-
cia sportowe oraz warsztaty psychologicz-
ne będą odbywały się od 5 października 
do 9 listopada.

Zajęcia prowadzone będą przez:
• Janusza Brodackiego - doświadczone-
go instruktora ze stopniem mistrzowskim 
4 DAN, potwierdzonym certyfikatem wiel-
kiego mistrza Shigeru Oyama.

• Monikę Kofel - Dudziak - psycholog, dy-
rektor Centrum Pomocy Psychologicznej 
i Terapii w Aleksandrowie Kujawskim.

• Justynę Maziarz - Malinowską - Me-
nadżera Sportu w ciechocińskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji.

Projekt dedykowany jest do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, przede wszystkim do 
dziewcząt i kobiet. Pozostałymi adresa-
tami mogą być rodziny i seniorzy. Każdy 
uczestnik będzie miał zapewnioną wodę, 
otrzyma pamiątkowy medal oraz gadżety.

„Obrona nie tylko na Orliku” to projekt 
organizowany przez Fundację Orły Spor-
tu i dofinansowany ze środków budżetu 
państwa, których dysponentem jest Mi-
nister Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

OBRONA 
NIE TYLKO 
NA ORLIKU

KALENDARZ WYDARZEŃ

09
PAŹ

Grupa Kabaretowa „Złota Maska” działająca przy Uniwersytecie 
dla Aktywnych zaprezentuje nowy spektakl “Życie jest muzyką, 

a czasem żartem”. Wstęp wolny.

KABARET ZŁOTA MASKA - SPEKTAKL 
“ŻYCIE JEST MUZYKĄ, A CZASEM ŻARTEM”

SOB 19:00

Sobota,  9 października, Teatr Letni

WYSTAWA „POR-
TRET W PRZESTRZE-

NI-PRZESTRZEŃ 
W PORTRECIE”

7 października, godz. 18:00,   
Miejskie Centrum Kultury,

 ul. Żelazna 5

Wystawa podsumowująca pro-
jekt „Portret w przestrzeni- prze-

strzeń w portrecie” w ramach 
projektu „Kultura w przestrzeni- 

przestrzeń w kulturze” dofinanso-
wanego przez NCK z programu 

Kultura Interwencje 2021.

7
PAŹ

WSPÓLNY 
TRENING

 Z ZAKRESU
SAMOOBRONY

9 października, godz. 11:00,
Hala sportowa OSiR, 
ul. Lipnowska 11C.

Zapraszamy do udziału w pro-
jekcie - Obrona nie tylko na Orliku 

Trening dla dzieci i rodziców 
z zakresu samoobrony.

9
PAŹ

ROBIMY SOLNIKA 
WARSZTATY DLA 

RODZIN 

9 października, godz. 11:00,   
Miejskie Centrum Kultury,

 ul. Żelazna 5

Projekt realizowany w ramach 
projektu  „Ambulans teatralny”- 

„Kultura w przestrzeni- przestrzeń 
w kulturze” dofinansowanego 
przez NCK z programu Kultura 

Interwencje 2021.

Wstęp wolny

9
PAŹ
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Redakcja zastrzega możliwość zmian terminów wydarzeń. Aktualny kalendarz wydarzeń znajdziesz na www.ciechocinek.pl.

30
PAŹ

TURNIEJ DWÓJEK 
SIATKARSKICH DLA 

DZIECI SZKOŁY
PODSTAWOWEJ 

30 października, 
 godz. 09:00, 

Hala sportowa OSiR,
 ul. Lipnowska 11C.

W Hali sportowej OSiR-u, roze-
grany zostanie Turniej Dwójek 
Siatkarskich dla dzieci szkoły 

podstawowej.

TURNIEJ TRÓJEK 
KOSZYKARSKICH 

DLA DZIECI SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

30 października, 
godz. 11:00,   

Hala sportowa OSiR,
 ul. Lipnowska 11C.

W Hali sportowej OSiR-u, 
rozegrany zostanie Turniej Trójek 
Koszykarskich dla dzieci szkoły

podstawowej

30
PAŹ

CIECHOCIŃSKI 
FESTIWAL DYNI

29 października, 
godz. 17:00,   

Miejskie Centrum Kultury,
 ul. Żelazna 5.

Ciechociński festiwal dyni, w 
planach między innymi warsztaty 

„dyniowe stwory”, konkursy, in-
stalacje świetlne, potrawy z dyni i 

dobra zabawa! Wstęp wolny!

29
PAŹ

CZTERY PORY ROKU KONCERT 
„PIOSENKI FILMOWE”

30 października, godz. 15:30 
Teatr Letni ul. Mikołaja Kopernika 3. 

W repertuarze znajdą się utwory zróżnicowane styli-
stycznie od lat 30-tych do kompozycji współczesnych. 

Wykonawcami będą  podopieczni pracowni wokalno-mu-
zycznej Sławka Małeckiego z MCK w Ciechocinku.

30
PAŹ

23
PAŹ

WERNISAŻ WY-
STAWY „GRAFIKA 

W RAMACH RAMY 
W GRAFICE” 

23 października,  
godz. 15:00, Miejskie 

Centrum Kultury,
 ul. Żelazna 5.

Wernisaż wystawy wieńczącej 
warsztaty skierowane do miesz-
kańców Ciechocinka w ramach 
projektu „Kultura w przestrzeni- 

przestrzeń w kulturze”.

Wstęp wolny!

22
PAŹ

WARSZTATY 
UKŁADANIA 
JESIENNYCH 
KOMPOZYCJI 

KWIATOWYCH

22 października,  
godz. 17:00, Miejskie 

Centrum Kultury,
 ul. Żelazna 5.

Układanie jesiennych kompozycji 
kwiatowych.

Wstęp 30 zł!

22
PAŹ

SEMINARIUM 
KATA I COMBAT

22 - 24 października,  
Hala sportowa OSiR,
 ul. Lipnowska 11C.

Szkolenie poświęcone Kata Gek-
sai-sho, Saiha, Tenho i Seipai. 

Ćwiczenia wraz z teorią.

24
PAŹ

PORANEK TEATRALNY
DLA DZIECI

24 października,  godz. 16:00,
Teatr Letni ul. Mikołaja Kopernika 3.

„Dwie Dorotki czyli nazywajmy rzeczy po imieniu” to spektakl 
lalkowy dla dzieci wieku przedszkolnym. 

Przedstawienie zawiera sceny komiczne i liryczne obrazy. Piosenki 
zaś i zagadki pozwalają by dzieci włączyły się w tok tej teatralnej 

zabawy. Czas trwania przedstawienia około 45 min.

Wstęp 10 zł

17
PAŹ

KONCERT EX USU 
PODĄŻAJ ZA 
DŹWIĘKIEM

17 października,  
godz. 19:00, Teatr Letni

ul. Mikołaja Kopernika 3. 

W dorobku Ex Usu można usły-
szeć elementy muzyki dawnej. 
Obok agresywnych motywów 

rytmicznych, wspieranych gitarą, 
czy lirą korbową, występują 

łagodne brzmienia oparte na 
melodii granej przez cytrę, flety 

i urozmaicane łagodnymi wokali-
zami. Wstęp wolny!

10
PAŹ

KONCERT 
FREYGISH

 ORCHESTRA

10 października,  
godz. 16:00, Teatr Letni

ul. Mikołaja Kopernika 3.

Nastrojowa muzyka Freygish Or-
chestry pełna jest egzotycznych 

a porywających rytmów, pięknych 
melodii i interesujących brzmień.

Wstęp: 20 zł

15
PAŹ

WYSTAWA 
ZEWNĘTRZNA 

„GRAFIKA W RA-
MACH - RAMY 
W GRAFICE”

15 października,  
godz. 10:00 ,

ul. Kościuszki 10.

Wystawa zewnętrzna na słupach 
wieńcząca warsztaty skierowane 

do mieszkańców Ciechocinka.

BIEG UPAMIĘTNIAJĄCY 
185 LAT UZDROWISKA CIECHOCINEK

16 października,  godz. 10:00, 
Muszla Koncertowa w parku Zdrojowym.

Bieg upamiętniający 185 lat Uzdrowiska Ciechocinek

Dystans 185 m – dla dzieci
Dystans 1850 m – dla młodzieży i dorosłych

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
W biegu nie będą wyłaniani zwycięzcy – jest to bieg 

upamiętniający.

16
PAŹ

22   Zdrój Ciechociński



REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

15-17

sensacyjny, prod. USA, Wlk. Brytania, czas 2.46

• 15.10 (piątek) godz. 19.00

• 16.10 (sobota) godz. 16.00 i 19:00

• 17.10 (niedziela) godz. 16.00

projekcja w 2D

od 13 lat

Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji indywidualnych, tylko rezerwacje 
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 otwar-
cia kasy.

„Jak rozmawiać z psem”
familijny, komedia, przygodowy, 
prod. Chiny, USA, Wlk. Brytania, czas 1.31, 

09.10 (sobota) godz. 16.00 
10.10 (niedziela) godz. 16.00

„Wesele”
dramat, prod. Polska, czas 2.10, od 15 lat 

22.10 (piątek) godz. 16.00 i 19.00
23.10 (sobota) godz. 16.00 i 19.00

24.10 (niedziela) godz. 16.00 i 19.00
25.10 (poniedziałek) godz. 16.00 i 19.00  

„Najmro.
 Kocha, kradnie, szanuje”
komedia, sensacyjny, prod. Polska, czas 1.36, od 15 lat 

29.10 (piątek) godz. 19.00 
30.10 (sobota) godz. 19.00 
31.10 (niedziela) godz. 19.00

„Ainbo - strażniczka Amazonii”
przygodowy, animacja, prod. Peru, czas 1.24, 

30.10 sobota godz. 16.00
31.10 niedziela godz. 16.00

„Teściowie”
komedia, prod. Polska, 
czas 1.22, od 15 lat

01.10 (piątek) godz. 19.00
02.10 (sobota) godz. 19.00
03.10 (niedziela) godz. 16.00 i 19.00 

„Żeby nie było śladów”
(polski kandydat do Oscara)

dramat, prod. Czechy, Francja, Polska, 
czas 2.40, od 15 lat  

08.10 (piątek) godz. 16.00 i 19.00
09.10 (sobota) godz. 19.00 

10.10 (niedziela) godz. 19.00

„Wyszyński - zemsta
czy przebaczenie”
biograficzny, dramat wojenny, prod. Polska, 
czas 1.30, od 12 lat

01.10 (piątek) godz. 16.00 
02.10 (sobota) godz. 16.00
04.10 (poniedziałek) godz. 19.00

„NIE CZAS
UMIERAĆ”007

PAŹ
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Odkryj Ciechocinek!
Wrześniowe wydarzenia w Ciechocinku

fot. Mariusz Skiba, Lech Bekulard, MCK Ciechocinek  


