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Znajdziecie w nim nie tylko 

romanse, z którymi 

uzdrowisko jest kojarzone, 

ale też powieści 

młodzieżowe i obyczajowe z 

elementami kryminału  

CIECHOCINEK to  jeden  z 

najlepiej zaopatrzonych 

działów na Żółtym Regale 





Źródło: Wikimedia Commons ; domena publiczna ; By 
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Chlubą Ciechocinka jest także zespół 
trzech TĘŻNI SOLANKOWYCH, 

wzniesionych w XIX wieku. Te piękne 
drewniane konstrukcje, uznane za 

zabytek myśli technicznej, 
wykorzystywane są w procesie 
produkcji soli oraz pełnią rolę 

naturalnego, leczniczego inhalatorium 







Najpiękniejszym  parkiem  Ciechocinka  jest  Park Zdrojowy, 

utworzony  w  latach  1872-1875. Na  jego  terenie  znajduje  się  

pawilon  pijalni  wód  mineralnych, drewniana  muszla  koncertowa  

oraz  fontanna „Jaś i Małgosia” 







Oficyna Wydawnicza „Warmia” Wydawnictwo „Pojezierze” Wydawnictwo „Literatura” Wydawnictwo „Siedmioróg” 





Seria PAN 
SAMOCHODZIK  była  

kontynuowana  po  
śmierci  Zbigniewa  

Nienackiego. Z czasem  
zrezygnowano  z  

wykorzystywania  postaci 
Tomasza NN, głównym  

bohaterem  serii czyniąc  
jego  ucznia  Pawła  

Dańca (również  
historyka  sztuki  i  

byłego  komandosa) 
 

Ciechocinek  ponownie 
pojawił  się  w  tomie  128 

cyklu, w  powieści pt.  
„CIECHOCIŃSKA 

MACEWA” autorstwa  
PAWŁA  WILIŃSKIEGO 

Oficyna Wydawnicza „Warmia” 



Wydawnictwo Marginesy 



„Spotkały się oczywiście pod 

Grzybem, bo gdzieżby 

indziej. Łucja z lubością 

wciągała w nozdrza 

charakterystyczny zapach 

mocno przeterminowanych 

jajek. Z boku ktoś narzekał, 

że śmierdzi siarkowodorem. 

Jej pachniało co najwyżej 

„Cyniczną ucztą etnografów”. 

Dla tego zapachu gotowa była 

nie ruszać się z ławki” 

„SERYJNY  NARZECZONY” 
IRENY  MATUSZKIEWICZ  to 
propozycja  dla  miłośników 

mocniejszych  wrażeń 
literackich (zbrodnia w tle)  i 

zwiedzania  plenerów  z 
książką  pod  pachą  

Wydawnictwo W.A.B. 



Między basenem, borowiną, a zabiegami w tzw. 
strefie mokrej toczy się turnus zdrowotny 
młodej kuracjuszki, która mimo chęci nie 

potrafi odnaleźć się w sanatoryjnej 
rzeczywistości. Trochę śmieszno, trochę 

straszno 

Dwie kobiety na zakręcie życia, skazane na 
swoje towarzystwo w ciasnym pokoju 

sanatoryjnym. W tle mniejsze i większe 
życiowe dramaty, trup w basenie 

solankowym i wyjątkowo opresyjna siostra 
przełożona 

Wydawnictwo W.A.B Wydawnictwo FILIA 



Ewa postanawia przeprowadzić się 

do Ciechocinka, by być bliżej 

męża, który po ciężkim wypadku 

leży w śpiączce. Zamieszkuje w 

starej willi, poznaje baronową 

Konstancję, a jej myśli zaczyna 

mącić przystojny lekarz Krzysztof. 

Przed nią trudne dylematy, a na 

szali dalsze życie i szczęście 

Wydawnictwo Black Publishing 







https://www.instagram.com/zoltyregal/


A  JUŻ  NIEBAWEM  ZAPROSIMY  WAS  NA   

KOLEJNY  SPACER LITERACKI   
BĄDŹCIE CZUJNI! 

 
 

ŻÓŁTY REGAŁ POLECA SIĘ WASZEJ UWADZE  
 

Wszystkie zdjęcia użyte w prezentacji pochodzą z moich 
zbiorów prywatnych i są mojego autorstwa, chyba że 

zaznaczono inaczej – M.K.  


