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W POSZUKIWANIU KORZENI

      Na prze∏omie maja i czerwca przebywa∏ na lecze-
niu w Ciechocinku Piotr Dembicki, który postanowi∏
wykorzystaç pobyt w naszym mieÊcie, by odnaleêç
Êlady swojego ojca, który si´ tutaj urodzi∏. Okaza∏o
si´, ˝e w kurorcie jest ulica Ignacego Dembickiego,
dziadka kuracjusza z Warszawy. Piotr Dembicki nie-
wiele wie o swojej rodzinie po mieczu, bowiem urodzi∏
si´, kiedy jego ojciec by∏ ju˝ starszym cz∏owiekiem.
Postanowi∏ poszukaç Êladów rodziny w ksi´gach pa-
rafialnych w Racià˝ku. W raptularzu z lat 1901 -
1902 odnalaz∏ akt urodzenia swojego ojca, któremu
na chrzcie dano imiona Zygmunt Stanis∏aw. Rodzica-
mi chrzestnymi byli: Marian Raczyƒski (Dyrektor
Zak∏adu Wód Mineralnych w Ciechocinku) z W∏adys∏a-
wà Raczyƒskà oraz Eugeniusz Drawdzik ze Stanis∏awà
Raczyƒskà. Sakramentu udzieli∏ 17 (30) czerwca 1901
r. ksiàdz kapelan. Rodzicami dziecka byli: Maria z
Rossowieckich i Ignacy Adam Dembicki, lekarz, któ-
rego nazwiskiem nazwano po II wojnie Êwiatowej
(w latach 60.?) jednà z ciechociƒskich ulic. Piotr
Dembicki poprosi∏ mnie o pomoc w odnalezieniu
informacji o swoim dziadku. MyÊl´, ˝e tym artyku∏em
przybli˝´ postaç lekarza zas∏u˝onego dla Ciechocinka.

Kim by∏ Ignacy Dembicki, mo˝na ustaliç, si´gajàc
do ró˝nych opracowaƒ o Ciechocinku. Urodzi∏ si´ we
W∏oc∏awku 24 XII 1870 roku jako syn Ignacego i Julii
z Hajkowskich. Dyplom lekarski uzyska∏ w 1897 r. na
Uniwersytecie w Warszawie. Poczàtkowo praktykowa∏
w Nieszawie. Z uzdrowiskiem by∏ zwiàzany przez kil-
kadziesiàt lat jako lekarz zak∏adowy. Choç z czasem
zamieszka∏ w Warszawie ( w latach 1915 -1932 by∏ le-
karzem sanitarnym Powàzek), leczy∏ pacjentów w Cie-
chocinku w sezonie letnim. Jego specjalnoÊcià by∏y
choroby wewn´trzne i kobiece. W archiwalnych nu-
merach „Zdroju Ciechociƒskiego” mo˝na znaleêç in-
formacj´, ˝e przyjmowa∏ w „Starym Dworku”.

Ignacy Dembicki by∏ cz∏owiekiem bardzo aktywnym.
Prowadzi∏ pomiary meteorologiczne w uzdrowisku.
W 1905 r. wspólnie z Jadwigà Ignatowskà zainicjowa∏
powstanie Towarzystwa DobroczynnoÊci w Ciecho-
cinku, którego by∏ pierwszym prezesem. Towarzystwo
prowadzi∏o nie tylko dzia∏alnoÊç charytatywnà, bowiem
dzi´ki temu stowarzyszeniu za∏o˝ono ochronk´ dla
dzieci, prowadzono nauczanie, kursy wieczorowe dla
doros∏ych. W czasie I wojny Êwiatowej w domu Towa-
rzystwa funkcjonowa∏a kuchnia dla biednych. Ignacy
Dembicki stara∏ si´ te˝ razem z Leonardem Lorentowi-
czem i Robertem Sino∏´ckim za∏o˝yç Stowarzyszenie
Lekarzy Uzdrowiskowych w Ciechocinku w 1906 r.
By∏ równie˝ inicjatorem i kierownikiem Gospody dla
chorych w∏oÊcian, która zosta∏a otwarta w 1911 r.
przy ul. Widok. W pierwszym roku z leczenia skorzys-
ta∏o 12 osób ze Êrodowiska wiejskiego. (Op∏ata wyno-

si∏a 50 groszy od osoby dziennie, 20% chorych leczy∏o
si´ bezp∏atnie.)
      Ignacy Dembicki pe∏ni∏ wiele funkcji: by∏ m.in. se-
kretarzem Komisji Zdrojowej, skarbnikiem ChrzeÊcijaƒ-
skiego Towarzystwa DobroczynnoÊci w Ciechocinku,
cz∏onkiem Komitetu Budowy Pomnika S. Staszica (od-
s∏oni´tego w 1926 r.), cz∏onkiem Zarzàdu Towarzystwa
Przyjació∏ Ciechocinka. W uznaniu zas∏ug dla rozwoju
balneologii zosta∏ w 1935 r. honorowym cz∏onkiem
Polskiego Towarzystwa Balneologicznego.
      Ignacy Dembicki jest autorem wielu prac nauko-
wych, np. Czy Ciechocinek posiada walory, aby staç
si´ wielkim zdrojowiskiem?, Wody mineralne ciecho-
ciƒskie w Êwietle najnowszych badaƒ, Par´ spostrze˝eƒ
z praktyki zdrojowiskowej w Ciechocinku.  Najciekaw-
sze publikacje to: Zbiór prac naukowych i literac-
kich o Ciechocinku z 1911 r. (Jest to bibliografia
wszystkich dotychczasowych prac, szkiców i artyku∏ów
o naszym uzdrowisku zawierajàca 103 pozycje, które
autor streÊci∏ lub przytoczy∏ w ca∏oÊci, zaÊ wspomnia∏
11) oraz Ciechocinek. Ârodki lecznicze, sposoby
i zakres ich stosowania oraz wskazania  (wydanie
II ukaza∏o si´ w 1925 r.)
      Ignacy Dembicki zmar∏ 29 sierpnia 1942 r. w War-
szawie i jest pochowany na Cmentarzu Powàzkowskim.
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