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Rok jubileuszówRok jubileuszów

To był rok jubileuszów. 185-lecie po-
wstania uzdrowiska i 105-lecie nadania 
praw miejskich wcale nie były jedynymi 
powodami do świętowania. Swoje jubile-
usze miało wiele zasłużonych ciechociń-
skich instytucji.

Przed pięciu laty, kiedy Ciechocinek 
świętował 180-lecie uzdrowiska, ob-
chody rozpoczęły się od uroczystej sesji 
Rady Miejskiej i trwały przez cały sezon 
letni. W tym roku długo nie wiedzieli-
śmy, kiedy właściwie sezon się zacznie. 
– Chcemy, aby obchodom towarzyszyła 
odpowiednia oprawa, a nie by w ich tle 
znalazła się pandemia i spadek docho-
dów budżetowych – mówił na początku 
roku burmistrz Leszek Dzierżewicz.

Przez obostrzenia związane z pandemią 
COVID-19 nie odbyła się Ciechocińska 
Parada Majowa, odwołane zostały nie-
które festiwale i pikniki. Ale obchody 
Roku Jubileuszowego trzeba zaliczyć do 
udanych, zwłaszcza w tak trudnych i nie-
pewnych czasach.

Za nami uroczysta sesja Rady Miejskiej, 
Piknik Zdrowia, jubileuszowe koncerty 
i wystawy. Przy Wodnym Placu Zabaw 
wkopana została kapsuła czasu, a w par-
ku Zdrojowym pojawiły się okolicz-
nościowe drzewka. Teatr Letni na swe 
130-lecie przeszedł głęboką moderniza-
cję.

A liczne jubileusze stały się okazją do 
spotkań, wspomnień i snucia planów. 
Tym specjalnym numerem “Zdroju Cie-
chocińskiego” chcemy podsumować, za-
mknąć i upamiętnić wyjątkowy rok jubi-
leuszowy w Ciechocinku.

Fot. archiwum Aldony Nocnej
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Sesja na inaugurację
Tegoroczne obchody jubileuszowe rozpo-
częła uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Radni, 
władze miasta i zaproszeni goście spotkali 
się 25 czerwca w sali kinowo-widowiskowej 
Miejskiego Centrum Kultury.

Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka, 
w inauguracyjnym przemówieniu podkre-
ślał że obchodzone jubileusze to “powody 
do dumy i radości”. - Po 185 latach mogę 
z pełnym przekonaniem powiedzieć, że 
Ciechocinek to nowoczesne, europejskie 
uzdrowisko, które dumnie czerpie ze swojej 
historii - zaznaczył.

Przypomniał, że choć na pierwszym planie 
jest rocznica powstania uzdrowiska, to po-
wodów do świętowania jest o wiele więcej. 
A wśród nich są jubileusze zasłużonych dla 
miasta organizacji i instytucji. - Świętujemy 
więc razem, działając w różnych obszarach 
i na różne sposoby, połączeni miłością do 
naszej małej ojczyzny i pragnieniem budo-
wania jej marki. Wszystkim państwu, którzy 
znajdujecie czas i siły, aby udzielać się spo-
łecznie, aby budować naszą społeczność, 
z całego serca dziękuję - mówił burmistrz.

Następnie wręczył podziękowania człon-
kom Komitetu Jubileuszowego (nazwiska 
w ramce), którzy czuwali nad przebiegiem 
obchodów rocznicowych.

Uchwała jubileuszowa
Radni przez aklamację przyjęli specjalną 
uchwałę, w której oficjalnie zainaugurowali 
obchody jubileuszowe. Jerzy Sobierajski, 
przewodniczący Rady Miejskiej, odczytał 
tekst dokumentu, w którym rajcy dzięko-
wali mieszkańcom i instytucjom “za dba-
łość, współtworzenie i promowanie miasta 
i uzdrowiska, perły uzdrowisk polskich”.

Przesłanie od radnych odczytał zaś Woj-
ciech Skotnicki. “Świadomi wartości wie-

lowiekowego dziedzictwa naszych po-
przedników i odpowiedzialności za jego 
zachowanie [...] zobowiązujemy się zadbać 
i zatroszczyć o dorobek poprzedników, pie-
lęgnować go, pomnażać i strzec, nie szczę-
dząc sił w pracy dla rozwoju naszej małej 
ojczyzny” - głosi dokument.

Gratulacje i życzenia popłynęły m.in. od 
Anity Jędrzejowskiej z zarządu wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, Lidii Kulpy, 
przewodniczącej Rady Miejskiej Aleksan-
drowa Kujawskiego, Grażyny Ochocińskiej 
z Uniwersytetu dla Aktywnych oraz Ryszar-
da Borowskiego, przewodniczącego zarzą-
du Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Historia i piosenka
Wykład poświęcony historii Ciechocinka, 
także tej nieoczywistej i nieznanej, wygłosi-
ła Aldona Nocna. - Warto tu bywać, miesz-
kać, bo jest tu genius loci. To specyficzne, 
ukochane miejsce, do którego ludzie chcą  
przyjeżdżać, bo tu można pięknie spędzić 
czas - zakończyła swoje wystąpienie.

Na koniec zebrani wysłuchali młodzieży 
z pracowni wokalnej Sławomira Małeckiego 
w Miejskim Centrum Kultury.

1. prof. dr hab. Irena Ponikowska
2. dr Izabela Kowacka
3. prof. dr hab. n. med. Szymon Kubiak
4. prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski
5. prof. dr hab. Stanisław Kunikowski
6. mgr Marian Gawinecki
7. Ksiądz Prałat Grzegorz Karolak
8. dr Władysław Kubiak
9. Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering
10. mgr Jerzy Sobierajski

Komitet 
Jubileuszowy

Jubileuszowe
drzewka

Jest już pewną tradycją w Ciecho-
cinku, że z okazji ważnych rocznic 
i wydarzeń w przestrzeni miejskiej 
pojawiają się okolicznościowe 
drzewa. Tym razem trzy sadzonki 
upamiętniające tegoroczne jubi-
leusze zostały wkopane w parku 
Zdrojowym przy fontannie Żabka.

Kapsuła czasu
Z okazji tegorocznych jubileuszów na 
terenie Wodnego Placu Zabaw pod tęż-
niami znalazła się kapsuła czasu. W her-
metycznym pojemniku umieszczono 
przesłanie od mieszkańców dla kolej-
nych pokoleń, a także garść pamiątek 
i informacji o Ciechocinku. Uroczystego 
zamknięcia i zakopania kapsuły doko-
nał burmistrz Leszek Dzierżewicz wraz 
z gośćmi obchodów jubileuszowych. 
“Nie otwierać przed 2051” - przeczyta-
my na kamiennej tablicy przykrywającej 
kapsułę.
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185 lat uzdrowiska w Ciechocinku
Zaczęło się od czterech miedzianych wanien w gospodzie. Dziś Ciechocinek 

to 24 sanatoria z pięcioma tysiącami miejsc noclegowych w europejskim standardzie.
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Tym, co decyduje o wyjątkowości Cie-
chocinka, są źródła solankowe. Nim 
jednak zaczęły być używane leczniczo, 
stanowiły przedsięwzięcie przemy-
słowe, by nie powiedzieć - biznesowe. 
Jeszcze w XIII wieku do dwóch miej-
scowych warzelni soli prawa miał za-
kon krzyżacki.

Historia przyspieszyła w wieku XIX, po 
pierwszym rozbiorze Polski, gdy boga-
te w sól Wieliczka i Bochnia znalazły 
się w granicach monarchii austro-wę-
gierskiej. Rzeczpospolita potrzebowa-
ła białego złota, a to skrywało się pod 
powierzchnią Ciechocinka. W formie 
płynnej, dlatego Stanisław Staszic pi-
lotował projekt wykorzystania źródeł 
solankowych.

W 1830 roku powstała warzelnia soli, 
a trzy lata później zakończono budo-

wę dwóch tężni. W 1859 roku stanęła 
jeszcze trzecia, a warzelnia produko-
wała już sól na skalę przemysłową.

Jednak datą nie tyle nawet przeło-
mową, co symboliczną był rok 1836, 
kiedy w ciechocińskim zajeździe za-
instalowano cztery miedziane wanny 
lecznicze, a z solankowych kąpieli sko-
rzystali pierwsi kuracjusze.

Wanien i kuracjuszy jest coraz więcej. 
W mieście powstają Łazienki, wille 
i pensjonaty. Ciechocinek staje się mod-
ny. Kolejne impulsy rozwojowe przyno-
si II Rzeczpospolita i okres odbudowy 
po II wojnie światowej. Od końca lat 50. 
powstaje wiele sanatoriów.

Dziś w Ciechocinku na kuracjuszy 
czeka pięć tysięcy miejsc w 24 sa-

natoriach. Wszystko w europejskim 
standardzie, pod opieką świetnie wy-
kwalifikowanej kadry. Uzdrowisko 
specjalizuje się w leczeniu chorób na-
rządu ruchu, reumatycznych, układów 
krążenia, oddechowego i nerwowego 
oraz dolegliwości kobiecych. W ostat-
nich latach dynamicznie rozwija się 
także leczenie chorób metabolicznych: 
cukrzycy i otyłości. Kurację wspoma-
ga unikalny mikroklimat pod tężniami 
i w okolicach fontanny „Grzybek”, któ-
ry zbawiennie wpływa na drogi odde-
chowe. I bogata oferta kulturalna.

A historia? W niewykorzystywanej do 
produkcji części warzelni zorganizowa-
no muzeum, w którym swoje miejsce 
znalazły eksponaty związane nie tylko 
z warzelnictwem, ale również będą-
ce świadectwem powstania i rozwoju 
działalności uzdrowiskowej w Ciecho-
cinku.

Fot. archiwum Aldony Nocnej
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Ciechocinek prawa miejskie uzyskał dopiero
 w 1916 roku. Dopiero, bo był już popularnym 

kurortem z nowoczesną infrastrukturą.

Ciechocińskie uzdrowisko dynamicznie 
rozwijało się od połowy XIX wieku. Do-
prowadzono do niego kolej, otoczono wa-
łami przeciwpowodziowymi, zbudowano 
ujęcie wody i wodociąg. Mimo posiadania 
znakomitej renomy, wielu ośrodków ku-
racyjnych, okazałych parków, eleganckiej 
pijalni wód mineralnych, a nawet teatru, 
Ciechocinek formalnie wciąż był… wsią.

Oczywiście, o uzyskanie praw miejskich 
starano się od 1865 roku, jednak bez-
skutecznie. Trzeba było tragedii pierw-
szej wojny światowej, by to się zmieniło. 
W 1915 roku do miasta weszły wojska 
niemieckie i austriackie. Nowa, wojsko-
wa administracja nadała Ciechocinkowi 
status miasta 11 listopada 1916 roku. Po 
zakończeniu wojny i odzyskaniu niepod-
ległości polski rząd 4 lutego 1919 roku 
potwierdził prawa miejskie uzdrowiska.

Jubileusz nadania 
praw miejskich

Fot. archiwum Aldony Nocnej
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115 lat ciechocińskiej przyjaźni

Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Ciecho-
cinka zainicjował w 1906 roku prof. Le-
onard Lorentowicz wraz z dr. Henrykiem 
Lubowskim i dr. Henrykiem Rouppertem. 
TPC postawiło sobie za cel „gruntowne 
zaznajomienie ogółu z urządzeniami i walo-
rami leczniczymi zakładu zdrojowego oraz 
okazanie gościom udogodnień i uprzyjem-
nień pobytu w zdrojowisku na wzór istnieją-
cych stowarzyszeń zagranicą”. Do dziś pro-
mocja uzdrowiska, kultura, sport i rekreacja 
oraz upamiętnianie faktów historycznych 
stanowią filary działalności stowarzyszenia.

- Kiedy słyszymy słowo „przyjaźń”, wiemy 
o co chodzi - mówił Marian Gawinecki, 
obecny prezes TPC, w jednym z wywiadów 
dla “Zdroju”. - Chcemy coś zrobić dla tego 
miasta. Chcemy docenić ludzi, którzy coś ro-
bią. Społeczników, których jest coraz mniej. 
Żyjemy niestety w czasach, które są pogo-
nią, czasem nie wiadomo za czym. A idee, 
które kiedyś były wielu bardzo bliskie, pra-
ca społeczna, praca na rzecz miasta, idą na 
dalszy plan. Z tym większą atencją trzeba 
więc mówić o tych, którzy aktywnie działają 
w TPC i składam im wielkie podziękowania 
za to, że poświęcają swój czas i środki na 
działanie - podkreślał.

Jubileuszowe spotkanie członków i sympa-
tyków TPC odbyło się 5 listopada. Tradycyj-
nie już towarzystwo uhonorowało zasłu-
żonych lokalnych aktywistów statuetkami  
i medalami im. Leonarda Lorentowicza. 
Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu 
uzdolnionej młodzieży z MCK.

- Misja TPC niewiele się zmieniła od cza-
su powstania Towarzystwa, na pierwszym 
miejscu dalej jest promocja walorów lecz-
niczych Uzdrowiska. Staramy się to reali-
zować nie tylko poprzez organizowane 
ogólnopolskie konferencje, ale także m.in. 
poprzez promocję kultury regionu przy 
udziale Galerii Pod Dachem Nieba czy Mię-
dzynarodowych Spotkań Kultur Świata. - 
wspominał w trakcie obchodów jubieluszu 
prezes Marian Gawinecki. Na następne 135 

Towarzystwo
Przyjaciół Ciechocinka
obchodziło jubileusz
115-lecia powstania.
To jedna z najstarszych
wciąż działających lokalnych
organizacji społecznych.

lat życzyłbym Towarzystwu Przyjaciół Cie-
chocinka, żeby dalej mogło zrzeszać takich 
członków i sympatyków, którzy podobnie 
jak dzisiaj, aktywnie wspierają i włączają się 
w życie i działalność zarówno Uzdrowiska, 
jak i TPC - dodał.

Nie był to jednak jedyny jubileuszowy 
akcent w tegorocznej działalności TPC. 
W lipcu w Galerii Pod Dachem Nieba 
w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-
-Rehabilitacyjnym odbył się wernisaż wy-
stawy Bogumiła R. Korzeniewskiego “Trzy 
stulecia na kartach historii Ciechocinka”.
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Ćwierć wieku partnerstwaĆwierć wieku partnerstwa

Umowę partnerską między oboma 
miastami ich ówcześni burmistrzo-
wie, Thomas Heilmann i Zbigniew Ce-
dro, podpisali 10 listopada 1996 roku. 

„Naszym celem jest, aby stosunki 
partnerskie wypełniać i podtrzymywać 
głównie poprzez wymianę i wzajemne 

poznanie się naszych mieszkańców, 
związków i stowarzyszeń, szkół, arty-
stów, sportowców i grup muzycznych” 
- czytamy w dokumencie. Jak podkre-
ślali jego sygnatariusze, partnerstwo 

miało być wkładem do „wspólnego 
europejskiego domu, w którym my i 

następne pokolenia będą żyć w pokoju 
i wolności”.

I tak już od 25 lat przedstawiciele obu 
miast wzajemnie się odwiedzają, czer-
piąc inspiracje ze swoich doświadczeń. 
Ciechocinianie zazwyczaj mają okazję 
zobaczyć Bad Dürrenberg w trakcie 
Święta Źródła, goście z Niemiec w ostat-
nich latach zapraszani zaś są na Ciecho-
cińską Paradę Majową.

Także w tym roku ciechocińska delega-
cja udała się do Bad Dürrenberg. Gości 
osobiście podjął burmistrz partnerskiego 
miasta Christoph Schulze. Podczas czte-
rodniowego pobytu mieli okazję zoba-
czyć nie tylko najważniejsze zabytki mia-
sta, ale także poznać uroki regionu, czy 
uczestniczyć m.in. w koncercie “1000 lat 
muzyki sakralnej” w gotyckiej katedrze 
w Merseburgu. Jednym z wyjątkowych 
elementów programu, przygotowanego 
przez gospodarzy z ogromną dbałością, 
było zwiedzanie zachwycającej, sezo-
nowej wystawy ogrodniczej, zajmującej 
blisko 32 hektary terenów parkowych 
w Erfurcie.

Ciechocinianie wzięli także udział w co-
rocznym Święcie Źródła (Brunnenfest), 
podczas którego zainscenizowano hi-
storyczny moment otwarcia zagłębio-
nego na 223 metry źródła solankowego. 
Goście mieli możliwość degustacji wy-
dobywającej się solanki. Świętu Źródła 
towarzyszył trzydniowy festyn z uzdro-
wiskową paradą, koncertami, spektakla-
mi teatralnymi i zabawą na świeżym po-
wietrzu.

Partnerska 
współpraca
między 
Ciechocinkiem
a niemieckim
Bad Dürrenberg
liczy sobie
już 25 lat.
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Ćwierć wieku partnerstwaĆwierć wieku partnerstwa

Bad Dürrenberg
To urokliwe, liczące 12 tys. mieszkańców 
miasteczko w Saksonii-Anhalt, tuż obok 
Lipska. Jego dumą jest licząca 636 me-
trów, unikatowa, najdłuższa w Europie 
tężnia (jako pojedyncza konstrukcja).

Władze Bad Dürrenberg podkreślają, że 
osadnictwo na jego terenie liczy sobie już 
osiem tysięcy lat. Historia uzdrowiska 
sięga roku 1846, kiedy w miasteczku zbu-
dowano i udostępniono zwiedzającym 
pierwsze wanny do kąpieli solankowych. 
W 1935 roku Dürrenberg uzyskało sta-
tus uzdrowiska, specjalizując się w lecze-
niu chorób górnych dróg oddechowych. 

Urzekające parki, mieniące się bogac-
twem kolorów i roślinności, zjawiskowa 
tężnia i mikroklimat, który wytwarza się 
w jej otoczeniu przywołują na myśl uro-
ki Ciechocinka. To, w połączeniu z nie-
zwykłą lokalną gościnnością sprawia, że 
w Bad Dürrenberg można się poczuć jak 
w domu. Pewnie dlatego trwające już 25 
lat partnerstwo przerodziło się przyjaźń, 
która może przetrwać wieki.
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Liceum z jubileuszemLiceum z jubileuszem

Ciechocińskie liceum było owocem woli 
i zaangażowania rodziców, uczniów i sa-
morządowych władz. O założenie szkoły 
zabiegał społeczny komitet, a ówczesny 
burmistrz Mieczysław Woźniak przeka-
zał w dzierżawę budynki dawnego hotelu 
Müllera. W ten sposób 3 września 1946 
roku w ciechocińskim liceum zabrzmiał 
pierwszy dzwonek.

Przez lata szkoła wyrobiła sobie renomę, 
a jej mury opuściło wiele znakomitych 

LO im. Stanisława Staszica w Ciechocinku świętowało 75-lecie swego powstania.

osób. Dość wspomnieć poetów Edwarda 
Stachurę czy Janusza Żernickiego, patro-
na ciechocińskiej biblioteki, ale i choćby 
Sławka Małeckiego i Marka Modrzejew-
skiego z zespołu “Zdrowa Woda”. Na kar-
tach historii miasta zapisali się zresztą nie 
tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Wie-
sława Wolfowa, dyrektor liceum w latach 
70., jest honorową obywatelką Ciecho-
cinka, a w czerwcu z inicjatywy Towarzy-
stwa Przyjaciół Ciechocinka odsłonięto 
poświęconą jej pamiątkową tablicę.

Dziś ciechocińskie liceum, nawiązując do 
swojej bogatej historii, pozostaje czoło-
wą szkołą ponadpodstawową w regionie, 
co poświadczają świetne wyniki egzami-
nów maturalnych. Żywa jest także spo-
łeczność absolwentów, o zjazdach daw-
nych uczniów “Staszica” pisaliśmy także 
na łamach “Zdroju”.

Fot. archiwum Aldony Nocnej
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Okolicznościowe 1850 m

W tym biegu nie było przegranych. Kilku-
dziesięciu biegaczy, zarówno amatorów, 
jak i wytrawnych zawodników, tych naj-
młodszych i tych nieco starszych, stanęło 
na starcie jubileuszowego biegu z okazji 
185-lecia uzdrowiska w Ciechocinku. Im-
prezę 16 października w parku Zdrojowym 
zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W biegu udział wzięli zarówno dorośli, jak 
i dzieci. Dla najmłodszych organizatorzy 
z OSiR przygotowali trasę o długości 185 
metrów, starsi zaś przebiegli równie nie-
przypadkowe 1850 metrów.

Choć impreza miała charakter rodzinny 
i rekreacyjny, to było tu wszystko, czego 
można się spodziewać po zawodach bie-
gowych: profesjonalna rozgrzewka popro-
wadzona przez Malwinę Janas, mnóstwo 
pozytywnych emocji i pamiątkowe meda-
le dla wszystkich uczestników, w których 
wręczaniu wziął udział burmistrz Leszek 
Dzierżewicz. A do tego losowanie, w wy-
niku którego do kilkunastu szczęśliwców 
trafiły atrakcyjne nagrody.

Bieg miał też wyjątkową formułę, dzięki 
której mógł w nim wziąć udział dosłownie 
każdy. Dzięki niecodziennej inicjatywie 
organizatorów wystarczyło pokonać ju-
bileuszowy dystans w dowolnym miejscu 
i dowolnym czasie, a następnie przesłać 
cyfrowe potwierdzenie do OSiR, by otrzy-
mać pamiątkowy medal.

Organizację wydarzenia wsparli Gmina 
Miejska Ciechocinek, Uzdrowisko Ciecho-
cinek S.A., Patio Villa York, Sanatorium 
Łączność, Manufaktura Mydła, Piekar-
nia Polkorn, Pan Tomasz Śmigielski i Pan 
Grzegorz Kurczewski.

Fot. OSiR Ciechocinek
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135 lat strażackiej służby
W sobotę 4 września w Muzeum Warzelni 
Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego zainau-
gurowano wystawę czasową z okazji 135 
lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cie-
chocinku, która odbyła się w ramach Nocy 
Muzeów.

Uroczystość, która odbywała się przed za-
bytkową Warzelnią Soli rozpoczęła się od 
powitania gości przez gospodarza obiek-
tu Prezesa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. 
Pana Marcina Zajączkowskiego.

Wśród zaproszonych gości, którzy pojawi-
li się tego dnia na jubileuszu byli min. Pan 
Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, Bur-
mistrz  Ciechocinka Leszek Dzierżewicz, 
Zastępca Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie 
Kujawskim mł. bryg. Łukasz Serkowski, 
radni Rady Miejskiej Ciechocinka.

Na początku wydarzenia Pan Prezes Mar-
cin Zajączkowski nawiązał do historii 
sprzed ponad 140 lat, które były impulsem 
do powstania OSP w naszym mieście. Na-
stępnie głos zabrał Pan Sławomir Kopyść, 
który podziękował druhom za społeczną 
pracę na rzecz Ciechocinka oraz wręczył 
pamiątkowe podziękowanie od Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
a także wraz z Prezesem Marcinem Zającz-
kowskim na ręce Prezesa OSP Sławomira 
Rybarczyka wręczyli voucher na kwotę 
10 tysięcy złotych na zakup sprzętu dla 
jednostki. Następnie licznie zgromadzeni 
przenieśli się do budynku Muzeum, gdzie 
oficjalnie otwarto wystawę z okazji 135 
lecia OSP Ciechocinek. Tego dnia za dar-
mo można było obejrzeć wystawę, gdzie 
zaprezentowano archiwalne zdjęcia i wpi-
sy z kronik OSP Ciechocinek na specjal-
nie przygotowanych planszach. Ponadto 
zaprezentowano historyczny sprzęt i wy-
posażenie takie jak min. umundurowanie 
strażackie (hełmy, czapki, mundur), prą-
downice, radiostacje, toporki, historyczne 
puchary i dyplomy, sztandary OSP Ciecho-
cinek, kroniki. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się sikawka konna, sikawka ręcz-
na oraz motopompa strażacka. W tle na 
rzutniku prezentowane były historyczne 
zdjęcia OSP. Dla starszych druhów była to 
okazja do wspomnień i opowieści.

Uroczystości towarzyszył występ Orkie-
stry Dętej OSP z Raciążka oraz prezenta-
cja samochodów strażackich OSP Ciecho-
cinek, JRG 2 Ciechocinek, OSP Raciążek 
i OSP Straszewo. Wszyscy chętni mogli 
skorzystać z darmowego poczęstunku, zaś 
dla dzieci przygotowano darmowe dmu-
chańce. Zarząd OSP Ciechocinek chciałby 

serdecznie podziękować za pomoc w or-
ganizacji jubileuszu 135 lecia OSP nastę-
pującym organizacjom oraz osobom:
Uzdrowisko Ciechocinek S.A. na czele z 
Prezesem Marcinem Zajączkowskim, Wła-
dzom Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na czele z Marszałkiem Piotrem 
Całbeckim, OSP Raciążek na czele z Pre-
zesem druhem Krzysztofem Sadowskim, 
OSP Straszewo na czele z Prezesem dru-

hem Tomaszem Osińskim, JRG 2 Ciecho-
cinek na czele z dowódcą bryg. Andrzejem 
Muchą, Orkiestra Dęta OSP Raciążek na 
czele z Kapelmistrzem Andrzejem Lewan-
dowskim, Przedszkolna Drużyna Strażac-
ka z Przedszkola Samorządowego nr 2 
w Ciechocinku, wszystkim uczestnikom 
otwarcia wystawy za obecność.

Fot. Justyna Małecka
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Najmłodszym z tegorocznych jubilatów jest Uniwersytet dla Aktywnych.
Stowarzyszenie zrzeszające i aktywizujące seniorów zostało uhonorowane

Medalem im. Leonarda Lorentowicza.

Dziesięć lat 
Uniwersytetu dla Aktywnych

– Zawsze byłam bardzo aktywna i chęt-
nie pracowałam dla innych. Pewnego dnia 
uznałam, że chcę uczestniczyć w życiu se-
nioralnym, ale nie chcę jeździć do Torunia 
na zajęcia uniwersytetu trzeciego wieku. 
Uznałam, że warto założyć taki uniwersy-
tet w Ciechocinku i działać na rzecz lokal-
nej społeczności - mówi Grażyna Ochociń-
ska, prezes Uniwersytetu dla Aktywnych.

Na pierwszym spotkaniu w 2011 roku po-
jawiło się dziewięć osób. Dziś UdA to po-
nad 200 słuchaczy w przeszło 20 sekcjach, 
kulturalnych, językowych czy sportowych. 
Jedna z nich, Kabaret “Złota Maska”, jubi-
leusz uczciła 9 października spektaklem 
“Życie jest muzyką, a czasem żartem” na 
deskach Teatru Letniego.

Kulminacją obchodów było jednak spotka-
nie 19 listopada. Prof. Irena Ponikowska 
została uhonorowana tytułem “Przyjaciela 
Uniwersytetu dla Aktywnych”, a podzięko-
wania trafiły do starostów grup, członków 
zarządu, Rady Programowej i Komisji Re-
wizyjnej. Szczególne gratulacje otrzymały 
działające w UdA od dekady Wanda Ro-
sińska, Elżbieta Skorykow i Krystyna Gra-
dowska. Słuchacze dziękowali zaś prezes 
Grażynie Ochocińskiej.

Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka przy-
znało Uniwersytetowi dla Aktywnych 
Medal im. Leonarda Lorentowicza. Nie 
zabrakło ‘urodzinowego’ tortu, a spotka-
nie uświetnił występ Orkiestry Dętej „Va-
bank” OSP z Aleksandrowa Kujawskiego.
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W roku jubileuszowym swoje święto 
miała także największa i najstarsza sce-
na Ciechocinka. Teatr Letni obchodził 
130 lat i przeszedł gruntowną renowację.

Charakterystyczna drewniana konstruk-
cja w stylu szwajcarskiej secesji powsta-
ła w 1891 roku według projektu Adolfa 
Wilhelma Schimmelpfenniga. Budowa 
trwała zaledwie rok, choć później sukce-
sywnie rozbudowywano obiekt, powięk-
szając scenę, dodając loże i balkon.

Po II wojnie światowej teatr stopniowo 
podupadał, choć na jego deskach wciąż 
odbywały się koncerty i spektakle. Budy-
nek zamknięto w latach 70., rozważano 
nawet jego rozbiórkę.

W uratowanie teatru zaangażowali się 
społecznicy. Jerzy Waldorff, pisarz i pu-
blicysta, który często odwiedzał Ciecho-
cinek, zainicjował zbiórkę funduszy na 
odbudowę sceny. W 1984 roku konstruk-
cja uzyskała status zabytku, a w 1998 zo-
stała odrestaurowana.

TeatrTeatr  130-130-LetniLetni

Teatr Letni w 2021 roku 
przeszedł jubileuszową 
modernizację. Odświeżo-
no elewację z drewniany-
mi elementami i rynnami. 
Obiekt zyskał nowe kotły 
CO, system wentylacyjny 
i instalację przeciwpoża-
rową. Gruntowny remont 
przeszło zaplecze z garde-
robami i toaletami. Cały 
budynek został dosto-
sowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

Remont

Dziś Teatr Letni gości aktorów i muzy-
ków przez cały rok, zachwycając swoją 
architekturą zarówno publiczność, jak 
i wykonawców. – Aktorzy z całej Polski 
są zachwyceni Teatrem Letnim - mówiła 
niedawno “Zdrojowi” Barbara Kawczyń-
ska, była już dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury. Zachwycona wyglądem 

sceny, w latach 90. postanowiła zorgani-
zować w nim trwające do dziś Ogólnopol-
skie Spotkania Teatralne. 

Teatr Letnim jest jednym z trzech tego 
typu obiektów w Europie, a jedynym 
w Polsce. Przed gmachem stanęła rzeźba 
przedstawiająca Jerzego Waldorffa.

„Rewitalizacja Teatru Letniego w Ciechocinku.”
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje w zakresie rewitalizacji 
obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-

sko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

 
 
 

„Rewitalizacja Teatru Letniego w Ciechocinku.” 
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne 
społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich 
i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje w zakresie rewitalizacji obszarów 
miejskich w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 
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Ciechocińskie jubileusze to okazja do 
refleksji nad zmianami, jakie zaszły w na-
szym mieście. Świetnie pokazała je wy-
stawa fotograficzna “Ciechocinek – daw-
niej i dziś”, którą na przełomie sierpnia 
i  września można było oglądać w galerii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przez stulecia swej historii Ciechocinek 
podlegał licznym przeobrażeniom. Słyn-
ne pierwsze wanny stanowiące zalążek 
uzdrowiska stanęły przecież w niewiel-
kiej wsi. W XIX wieku stała się ona uro-
kliwym kurortem pełnym drewnianych 
pensjonatów i pawilonów. W latach 30. 
Ciechocinek był już modnym kurortem 
z modernistycznymi perełkami. A od lat 
50. jego intensywny rozwój symbolizo-
wały okazałe gmachy sanatoriów.

Historia zaklęta w fotografiach

Całą tę historię pokazała Aldona Nocna, 
autorka koncepcji wystawy. Wykorzy-
stała pamiątkowe zdjęcia i pocztówki 
z prywatnych kolekcji, a także współcze-
sne fotografie miasta wykonane przez 
Justynę Małecką i Sławomira Świątkie-
wicza. Wśród prezentowanych na wy-
stawie dzieł znalazły się najstarsze wi-
doki uzdrowiska z XIX w. utrwalone na 
litografii Maksymiliana Fajansa z 1854 r. 
oraz na rysunkach Ksawerego Pillatiego 
z 1886 roku.

Wernisaż wystawy „Ciechocinek – daw-
niej i dziś” odbył się 13 sierpnia w galerii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
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Jak uczniowie ciechocińskich szkół widzą 
jubileusz 185 lat uzdrowiska?

Maria Ochocińska kl. IV B - I miejsce 

NIEDZIELNY SPACER PO CIECHOCINKU

Lubię, gdy po sobocie przychodzi niedziela.
Na mojej buzi pojawia się wesoła minka.

Ja, z moimi rodzicami, wyruszam na spacer do Ciechocinka.

Przy fontannie, w Parku Zdrojowym,
można spotykać Jasia i Małgosię.

Tam często o zdjęcie z nimi mego tatę proszę.

Lubimy też wielkie tężnie – znak Ciechocinka.
Nabiera przy nim sił cała moja rodzinka. 

Na koniec spaceru w zależności od pogody,
siadamy przy „Grzybku” i zajadamy pyszne lody.

Bardzo lubimy nasz wspólnie spędzany w Ciechocinku czas.
Wybierz się tam kiedyś, może spotkasz nas.

Ciechocinek, 30 września 2021 r.

Wiktoria Słomkowska kl. VIII A - III miejsce

BAJKOWY CIECHOCINEK

Patrz! Widzisz to?
Ten piękny Świat!

Pełen kolorów, blasku i ...
Czegoś, czego nie ma nikt …

Popatrz! Widzisz to?
Spacer tych ludzi, ich zachwyt,

Ulice pełne i uśmiechnięte,
Odbicie w fontannie,

Słone krople na tężniach,
Oni w uściskach i ten blask w ich oczach.

Popatrz! Widzisz to?
Drewniane schody obok Waldorffa,

On stoi dumnie i się przygląda
Tobie i mnie i nam zazdrości

Pobytu tutaj i możliwości.
Obejścia tego, co najpiękniejsze: Grzybek, warzelnia i te Łazienki…

Już wiesz? Odgadłeś?
Gdzie przypłynąłeś? Wisłą?

Tak. To jest to nasze kujawskie miasto. To jest bajeczny nasz Ciechocinek.
Witaj tu u nas, w tym pięknym mieście.

Tu cię ugoszczą wiosną, latem, jesienią i zimą
I festiwalem i kabaretem.

Popatrz! Widzisz to?
Jaś i Małgosia zerkają ku Tobie.

Tak, w Ciechocinku. Czekamy na Ciebie.

Patryk Wolski kl. VIII B - I miejsce

MOJE MIASTO

Opowiem Wam dzisiaj w słowach kilku
O moim mieście – o Ciechocinku.

Tutaj dzieciństwo swoje przeżyłem
I z tego powodu bardzo się cieszyłem.
Przejedźmy do miasta dalszego opisu.

Na początku o Parku Zdrojowym opowieść Wam zasnuję,
To w nim się ponad 140 gatunków roślin znajduje.

Hipolit Cybulski park zaprojektował,
Zaś Franciszek Sanior plan modyfikował.

Znaleźć tu możemy takie brylanty jak:
Fontanna „Jaś i Małgosia”, muszla koncertowa czy dąb „Konstanty”.

Teraz wspomnę o tężniach, co witają nas w piękne poranki.
Są to wielkie drewniane konstrukcje do odparowywania solanki.

Powstały z pomysłu Jakuba Graffa – kieleckiego profesora 
Oraz, jak widać, wybitnego konstruktora.

Dzięki tężniom Ciechocinek z dormitorium
Zamienia się w pełne kuracjuszy inhalatorium.

Wspomieć muszę o „Grzybku”, wielkim dla miasta darze, 
O wspaniałej fontannie, co ma aż dwie twarze.

Turyści ją cenią za funkcjE uzdrowiskową,
A nasi mieszkańcy zaś za przemysłową.

To ,,Grzybek” pompujący solankę umożliwia tężni działanie,
Co powoduje kuracjuszy do miasta nadciąganie.

Warzelnia soli to miejsce, gdzie od 185 lat, niezmiennie,
Odbywa się produkcja ługu, szlamu i soli kuchennej.

To tam warzelnicy starymi sposobami, prostymi narzędziami
Ogrzewają sól w naczyniach zwanymi panwiami.

Warzelnia to nie tylko zakład do produkcji soli,
Jest w niej również muzeum warzelnictwa historii.

Kuracjusze równie często, co miejsca wcześniej wymienione,
podziwiają dywany kwiatowe.

Co roku ich kompozycja jest zmienna
i przez cały sezon letni pielęgnowana.

Mówiąc o kwiatach, powiem jeszcze o zegarze kwiatowym,
Jest to wielki czasomierz obrośnięty kwiatostanem wyjątkowym.

Szczerze Wam powiem bez anonimowości,
Ciechocinek Was wyleczy ze wszystkich dolegliwości.

Oko nacieszycie pięknem miasta,
A nos wonią kwiatów i z kawiarni ciasta.

Liczę, że po moim dokładnym opisie
Wraz z całą rodziną Ciechocinek odwiedzicie.
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Weronika Bobrowska kl. VI A - I miejsce

Bardzo dziekujemy wszystkim uczestnikom konkur-
sów za niezwykłe prace. To tylko część ze wszystkich 
nadesłanych dzieł.  Kolejne opublikujemy w następ-

nym numerze.

Karina Sikorska kl. II A - II miejsce

Julia Kamińska  kl. VII B - II miejsce

Julia Szczepanowska  kl. IV A - I miejsce

Lena Słomczewska  kl. IV A - I miejsce

Jakub Stasiak  kl. II A - II miejsce

Anna Strzyżewska
 kl. II B

I miejsce
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Odkryj Ciechocinek!
Jubileusze w Ciechocinku

fot. Justyna Małecka, Sławomir Świątkiewicz, Justyna Malinowska, archiwum Aldona Nocna


