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Z okazji jubileuszu praktyki lekarskiej zdrojowego
lekarza w Ciechocinku prof. Polikarp Girsztowt nazwa∏
dr. Romana Ignatowskiego „Ksi´ciem na Ciechocinku”.
Jakie by∏y powody tego niezwyk∏ego okreÊlenia? Kim
by∏ cz∏owiek, któremu wystawiono w 1987 r. pomnik
przy deptaku i który ma swoje epitafium w kruchcie
naszego koÊcio∏a? Czym zas∏u˝y∏ sobie na to, ˝e jego
portret zosta∏ wybity  na okolicznoÊciowym medalu
Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego?

 W tym roku mija dwusetna rocznica urodzin dr.
Romana Ignatowskiego, warto wi´c przypomnieç syl-
wetk´ tego niezwyk∏ego cz∏owieka i jego zas∏ugi dla
naszego miasta.
     „Ksià˝´ na Ciechocinku” by∏ patriotà walczàcym o
wolnoÊç ojczyzny, znakomitym lekarzem balneologiem,
wspó∏twórcà zak∏adu wód mineralnych w Ciechocinku,
dzia∏aczem zas∏u˝onym dla rozwoju naszego uzdrowis-
ka.

Roman Ignatowski urodzi∏ si´ w województwie
lubelskim w 1805 roku. Ucz´szcza∏ do gimnazjum w
Lublinie, a nast´pnie zapisa∏ si´ na Wydzia∏ Lekarski
Uniwersytetu Warszawskiego. Egzaminy koƒcowe z∏o-
˝y∏ w 1830 roku, ale dyplom uzyska∏ dopiero dwa lata

póêniej. Powodem by∏ wybuch powstania listopadowe-
go, w którym Ignatowski wzià∏ czynny udzia∏. W gru-
dniu 1830 roku wstàpi∏ jako lekarz sztabowy do I pu∏-
ku jazdy krakowskiej. Przemierzy∏ z nim ca∏à kampani´
wojennà. Za swoje m´stwo podczas obrony Warszawy
we wrzeÊniu 1831 roku zosta∏  odznaczony z∏otym
krzy˝em Virtuti Militari. Jak wielu innych uczestników
po upadku powstania uda∏ si´ na emigracj´. W 1832
roku po powrocie z wychodêstwa otrzyma∏ dyplom
lekarski. Wyda∏ wówczas prac´ „O cholerze azjatyckiej”.
(Po latach zachorowa∏ na nià w Ciechocinku.) Pog∏´bia∏
swojà wiedz´ medycznà, przet∏umaczy∏ z j´zyka nie-
mieckiego prac´ profesora Uniwersytetu
Wroc∏awskiego - Jakuba Wendta „Wyk∏ad systematyczny
choroby wenerycznej we wszystkich jej kierunkach i
postaciach”, wydanà drukiem w 1833 roku.
     Poczàtkowo praktykowa∏ w Lipnie, a w 1837 roku
osiad∏ na stale w Ciechocinku, majàc na celu urzàdzenie
zak∏adu wód mineralnych. By∏o to w rok po oddaniu
do u˝ytku budynku z 4 miedzianymi wannami do kà-
pieli solankowych. Otwarcie ∏azienek „skarbowych”
(wybudowanych z funduszy Komisji Rzàdowej Przycho-
dów i Skarbu)  uznaje si´ za poczàtek uzdrowiska w
Ciechocinku.  W przysz∏ym roku przypadnie 170. rocz-
nica jego powstania.
     Ju˝ w 1839 roku wspólnie z dr. Karolem Reinhar-
dem, pomocnikiem G∏ównego Inspektora S∏u˝by Zdro-
wia w Królestwie Polskim wniós∏ do komisarycznego
zarzàdcy ciechociƒskich dóbr skarbowych - Banku
Polskiego projekt urzàdzenia zak∏adu wód mineralnych
i ich eksploatacji z zamiarem dzier˝awy Ciechocinka.
Jednak projekt nie zosta∏ zrealizowany, bowiem rzàd
sam zajà∏ si´ otworzeniem zak∏adu leczniczego.

W 1841 roku dr Ignatowski zosta∏ mianowany le-
karzem przy warzelniach soli. Do koƒca ˝ycia zajmowa∏
te˝ stanowisko sta∏ego lekarza zdrojowego.

Razem z dr. Karolem Reinhardtem i dr.Adamem
Helbichem z Warszawy  stara∏ si´ o utworzenie drugich
¸azienek. Oddano je do u˝ytku w lipcu 1842 roku w
budynku starej maszynowni parowej obok dwóch no-
wych êróde∏ na skraju dzisiejszego parku Zdrojowego
przy ul. Traugutta. Poniewa˝ powsta∏y z dotacji fundu-
szy Banku Polskiego, zosta∏y nazwane „Bankowymi.”
Administrowa∏ nimi dr Roman Ignatowski, a w 1844
roku przejà∏ je w dzier˝aw´.

W tym samym roku zosta∏ powo∏any przez namiest-
nika Królestwa Polskiego Komitet do ObmyÊlenia
Ârodków Wzniesienia Zak∏adu Wód Mineralnych w
Ciechocinku. Rozpocz´ta zosta∏a budowa gmachu
nowych ¸azienek. W 1845 roku dla sprawnego prze-
biegu prac powsta∏ Komitet Miejscowy, do którego
powo∏ano mi´dzy innymi dr. Ignatowskiego. Efektem
by∏o wybudowanie ̧ azienek, zwanych „Komitetowymi”
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wed∏ug projektu Henryka Marconiego i Fryderyka Re-
jewskiego (budowniczego warzelni). Oddano je do
u˝ytku w 1850 roku. Otwarcie mia∏o uroczysty charak-
ter i odby∏o si´ w Êrodku sezonu kàpielowego. W ko-
lejnych latach obiekt zosta∏ rozbudowany i istnieje do
dzisiaj jako ¸azienki nr 1.

W 1850 roku dr Roman Igatowski objà∏ funkcj´
dyrektora Tymczasowej Dyrekcji Wód Mineralnych w
Ciechocinku powo∏anej na wniosek dr. R  Czetyrkina.
Ustanowiony zarzàd  posiada∏ charakter urz´du przejÊ-
ciowego. Od 1851 Zarzàd Wód Mineralnych podlega∏
naczelnikowi warzelni soli.
     W 1845 roku ukaza∏ si´ pierwszy prospekt infor-
mujàcy o w∏aÊciwoÊciach leczniczych ∏ugu i szlamu
warzelnego z opisem sposobu przyrzàdzania z tych
produktów domowych kàpieli leczniczych. Jego auto-
rem by∏ prawdopodobnie dr Roman Ignatowski, który
wykonywa∏ analizy chemiczne solanek oraz  zajmowa∏
si´ badaniem w∏aÊciwoÊci leczniczych ciechociƒskich
wód mineralnych. Dr Wac∏aw Iwanowski wieloletni
lekarz naczelny uzdrowiska pisa∏ tak po latach: Wska-
zania i przeciwwskazania oraz metody lecznicze
opisane przez dr. R. Ignatowskiego zas∏ugujà na
uwag´ ze wzgl´du na ich historyczne znaczenie, ale
sà te˝ niewàtpliwie interesujàce dla ka˝dego balneo-
loga i lekarza praktyka. Dr Ignatowski by∏ bowiem
na terenie Ciechocinka pierwszym wybitnym balneo-
logiem polskim. Mia∏ du˝y dar obserwacji i potrafi∏
z tego korzystaç - wyciàgajàc odpowiednie wnioski
zmierzajàce do wykorzystania wszelkich mo˝liwoÊci
leczniczych ciechociƒskiego kurortu.
     W 1851 roku Towarzystwo Lekarskie Warszawskie,
a nast´pnie P∏ockie zaliczy∏y dr. Ignatowskiego do
grona swych cz∏onków.

Dr Ignatowski ukszta∏towa∏ formy ówczesnej bal-
neologii, opracowa∏ te˝  kilkupunktowy regulamin
wskazaƒ lekarskich ciechociƒskiego zak∏adu, sygnowa-
ny przez w∏adze s∏u˝by medycznej.

Prowadzi∏ wielokierunkowe badania i obserwacje
nad skutecznoÊcià stosowania ciechociƒskich solanek.
Jako pierwszy okreÊli∏ oddzia∏ywanie „t´˝niowego po-
wietrza nasyconego solà”. Jak pisze W∏odzimierz Gerko:
Ju˝ przed rokiem 1850 zwróci∏ uwag´ na wykorzys-
tanie dla celów wziewalniczych nadpanwiowych
oparów w warzelniach soli. Czynione wspólnie z dr.
Wiktorem Kochaƒskim z Warszawy doÊwiadczenia
da∏y wst´pne zach´cajàce wyniki. Pionierska dzia-
∏alnoÊç dr. Ignatowskiego, jak równie˝ wspó∏pracu-
jàcych na tym  polu innych lekarzy, znaczàco wp∏y-
wa∏a na wzrost zainteresowaƒ Ciechocinkiem jako
zdrojowiskiem. W∏adze s∏u˝by zdrowia da∏y temu
wyraz, zapraszajàc do dokonania lustracji tutejsze-
go zak∏adu wód mineralnych cenionego lekarza -
profesora Akademii Medyko - Chirurgicznej w Warsza-
wie dr. Tytusa Cha∏ubiƒskiego. Niewàtpliwie o t´ wi-
zyt´ zabiega∏ sam dr Ignatowski, który z zaproszonym
utrzymywa∏ kontakt korespondencyjny. Zebrane przez
dr. Cha∏ubiƒskiego spostrze˝enia, uwagi i zalecenia
polustracyjne zawarte w obszernym memoriale, jaki
przed∏o˝ony zosta∏ w∏adzom, spowodowa∏y podj´cie
inicjatyw rzàdowych w kierunku lepszego wykorzys-
tania wokó∏t´˝niowego klimatu.

Dr R. Ignatowski zaczà∏ publikowaç wyniki swoich
badaƒ. Wyda∏ prace: „O wodach mineralnych s∏onych

w Ciechocinku, ich dzia∏aniu i zastosowaniu lekarskim”
(1854), drukowane w „Pami´tniku Towarzystwa Lekars-
kiego Warszawskiego”, artyku∏y: „O wodach mineral-
nych w Ciechocinku” (1851, 1852), „Sprawozdanie o
skutecznoÊci wód ciechociƒskich w roku 1854” (1855)
oraz drukowane w „Gazecie Lekarskiej” artyku∏y: „Wo-
dy ciechociƒskie i ich dzia∏anie” (1869), „Sprawozda-
nie o kuracji wodami mineralnymi ciechociƒskimi w
r. 1869” (1870) i „Ciechocinek pod wzgl´dem lekars-
kim” (1873).

Pierwsza z wymienionych publikacji: „O wodach
s∏onych w Ciechocinku, ich dzia∏aniu i zastosowaniu
lekarskim” z 1854 roku oprócz wszechstronnie
opracowanej tematyki zdrojowiskowej, zawiera
szczegó∏owo usystematyzowany wykaz wskazaƒ
lekarskich dotyczàcych leczenia w Ciechocinku. Usta-
lenia te b´dà okreÊlaç zasadniczy  profil stosowanych
zabiegów. W owych czasach leczono w Ciechocinku
- podaj´ opis oryginalny, np.: choroby skóry (wyrzuty
skórne w∏aÊciwe, wyrzuty skórne wrzodowate, liszaje
itd.); choroby dróg moczowych (np. katar p´cherza,
przerost i stwardnienie stercza, obrzmienie, stwardnie-
nie i przetoki jàder, cierpienie przewlek∏e pochwy,
macicy i jajników); choroby piersiowe, a w szczegól-
noÊci dróg oddechowych (np. : katar chroniczny, astma
chroniczna, chrypka, kaszel, suchoty skrofuliczne u
osobników m∏odych); choroby uk∏adu limfatycznego
i gruczo∏owego (np.: nabrz´k∏oÊci skrofuliczne orga-
nów  gruczo∏owych brzusza); choroby reumatyczne i
artretyczne (np. reumatyzm przewlek∏y); choroby uk∏a-
du naczyniowego (np. zatrzymanie periodów, zbytecz-
ne czyszczenie, hemoroidy); choroby ruchu i czucia
(kurcze i sparali˝owania, zawrót). Pewnà ciekawostkà
jest, ˝e próbowano leczyç nawet ko∏tun (w 1851 r
polepszy∏o si´ 3 osobom...) Do przeciwwskazaƒ zali-
czono: „goràczki ostre, zimne i hektyczne, zbytnià
dra˝liwoÊç nerwów i naczyƒ, zbytnie os∏abienia, strat´
humorów i wielkie ich rozcieƒczenie, ropnie, suchoty,
wodnà puchlin´ w wysokim stopniu i wady zastarza∏e.”
Autor przedstawi∏ równie˝ informacje o wynikach le-
czenia. Jak pisze Szymon Kubiak: „Najcz´Êciej stoso-
wano nast´pujàce zabiegi: kàpiele solankowe zimne,
letnie i ciep∏e, kàpiele parowe s∏one albo ch∏odne w
postaci inhalacji pod t´˝niami, albo ciep∏e w postaci
pary nasyconej solà w ∏aêni, inhalacje suche, s∏one w
warzelni soli. Kàpiele parowe s∏one sà to ∏aênie, gdzie
zamiast wody s∏odkiej u˝ywa si´ solanki. Oprócz kàpieli
ogólnych dr Ignatowski stosowa∏ kàpiele s∏one miejsco-
we, w postaci oblewaƒ, ok∏adów i natrysków. Wyko-
rzystywane by∏y równie˝ kàpiele strumieniowe ciep∏e
i zimne, w zale˝noÊci od cierpienia.”
     Interesujàce jest to, ˝e zdaniem dr. Ignatowskiego
dzia∏anie solanek nie ogranicza si´ do schorzeƒ zew-
n´trznych. Przypisa∏ im du˝à rol´ w oddzia∏ywaniu na
organy wewn´trzne, np. gdy pacjent przebywa w Êro-
dowisku nasyconym solà w pobli˝u t´˝ni. Porówna∏
powietrze wokó∏ t´˝ni do morskiego nasyconego solà
z rozpylanej przez wieczny ruch rozbijajàcych si´ o
brzeg fal morza. Podobny proces odbywa si´ na t´˝-
niach, gdzie krople solanki sp∏ywajàce w dó∏ po tarninie
rozbijajà si´ w momencie spadania, nasycajàc solà
powietrze. (D. Iwanowska - Jeske)

W 1860 roku powo∏ano Rad´ Szczegó∏owà Budowy
Szpitala Êw. Tadeusza. (nazwa dla uczczenia pami´ci
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ks. bp. Tadeusza ¸ubieƒskiego), w sk∏ad której wszed∏
dr Ignatowski. W latach 1867 - 72 pe∏ni∏ on obowiàzki
lekarza - ordynatora Szpitala Êw. Tadeusza w Ciechocin-
ku.

Po powstaniu styczniowym powsta∏ pomys∏  odda-
nia zak∏adu wód mineralnych  w Ciechocinku w pry-
watne administrowanie. W 1870 roku grupa polskich
lekarzy (razem 50 osób) na wniosek  dr. Ignatowskiego
i dr. Lubowskiego usi∏owa∏a przejàç ten zak∏ad na
w∏asnoÊç. Kapita∏ na kupno planowali zebraç przez
wypuszczenie 1200 sturublowych akcji. Jednak projekt
nie znalaz∏ akceptacji w∏adz rosyjskich i nie zosta∏
zrealizowany.
     W 1870 roku w uzdrowisku pojawi∏a si´ nowa ofer-
ta lecznicza -  udost´pniono kàpiele b∏otne, wykorzys-
tujàc miejscowà borowin´. Przyczyni∏ si´ do tego dr
Ignatowski,  który  prowadzi∏ przed ich wprowadze-
niem kilkuletnie próby. Zabiegi borowinowe odbywa∏y
si´   w rozbudowanych ¸azienkach nr 1.
     1 stycznia 1871 roku dr Roman Ignatowski zosta∏
zwolniony  z funkcji lekarza warzelnianego i przenie-
siony w stan spoczynku, utrzymujàc stanowisko lekarza
wód mineralnych. Po przejÊciu na emerytur´ nadal
aktywnie dzia∏a∏. Wszed∏ w sk∏ad  zarzàdu wód mine-
ralnych Ciechocinka. W 1873 stanà∏ na czele Stowarzy-
szenia Lekarzy Zdrojowych. Do jego zadaƒ nale˝a∏o
m. in. rozpatrywanie wniosków ulepszeƒ zak∏adu,
prowadzenie badaƒ solanki i jej wp∏ywu na chorych,
prowadzenie obserwacji meteorologicznych i opraco-
wywanie sprawozdaƒ leczniczych.

Przypomn´, ˝e obserwacjami ciÊnienia i tempera-
tury powietrza zajmowa∏ si´ dr Roman Ignatowski, zaÊ
innymi obserwacjami - pozostali lekarze. Dzi´ki wielo-
letnim obserwacjom meteorologicznym mog∏y powstaç
studia bioklimatyczne uzdrowiska.
     W 1881 roku dr Ignatowski zosta∏ wybrany Przewo-
dniczàcym nowo powsta∏ej Rady Zarzàdu Zdrojowego.
Mia∏ wówczas 76 lat!  WieloÊç pe∏nionych funkcji wy-
nika∏a zapewne nie tylko z sumiennego wywiàzywania
si´ z powierzonych obowiàzków, lecz tak˝e z uznania
za pionierski trud w∏o˝ony w rozwój uzdrowiska, z
ch´ci uhonorowania lekarza, który ca∏e swoje ˝ycie
poÊwi´ci∏ pracy nad rozwojem Ciechocinka.

Warto dodaç, ˝e dr Roman Ignatowski aktywnie
anga˝owa∏ si´ równie˝ w organizacj´ ̋ ycia kulturalnego
w naszym mieÊcie, docenia∏ bowiem wp∏yw doznaƒ
estetycznych na wyniki leczenia pacjentów. Ju˝ wiosnà
1847 roku zosta∏a przyj´ta jego propozycja, by od ka˝-
dej przyjezdnej osoby pobieraç op∏at´ na budow´ ga-
lerii spacerowej oraz osobnà op∏at´ na muzyk´. Drew-
niana galeria spacerowa powsta∏a w 1851 roku,  nie-
stety, sp∏on´∏a w 1877 r., a na jej miejscu wybudo-
wano nowà. (Jest to obecny „Bristol” i pijalnia wód
mineralnych.) Wiele zawdzi´cza∏ mu  ruch teatralny
w Ciechocinku. Dzi´ki jego poczynaniom doprowa-
dzono do budowy istniejàcego do dzisiaj Teatru, zwa-
nego Letnim.
     Dr Roman Ignatowski wszed∏ równie˝ w sk∏ad Ko-
mitetu Budowy KoÊcio∏a, który zawiàza∏ si´ 30 marca
1873 roku. Ju˝ w lipcu nast´pnego roku kamieƒ w´-
gielny pod fundamenty koÊcio∏a poÊwi´ci∏ administra-
tor diecezji kujawsko - kaliskiej ks. kan. Florian Kosiƒski.
     Z inicjatywy dr. Ignatowskiego podejmowano de-
cyzje dotyczàce rozwoju uzdrowiska, bowiem „ksià˝´

na Ciechocinku” dostrzega∏ koniecznoÊç zagospoda-
rowania przestrzennego Ciechocinka. Do uzdrowiska
na Kujawach przybywa∏o coraz wi´cej kuracjuszy, ros∏o
zainteresowanie zabiegami. Ograniczone lokalne wa-
runki pobytu,  niewielka w stosunku do potrzeb baza
zabiegowa rodzi∏y nowe inicjatywy doktora. To dzi´ki
niemu Ciechocinek rozrasta∏ si´ i zyskiwa∏ s∏aw´ w
kraju jako uzdrowisko.

Dr Roman Ignatowski by∏ czynny i aktywny do os-
tatnich swoich dni. Krótko przed Êmiercià wyjecha∏
do Warszawy i tam zmar∏ 2 kwietnia 1889 roku. Na
wieÊç o jego zgonie wiele czasopism zamieÊci∏o
nekrologi i wspomnienia poÊmiertne.
     Marian Gawlewicz tak pisa∏ w „Tygodniku Ilustro-
wanym”: Kiedy pisz´, odbieram wiadomoÊç o Êmierci
dr. Ignatowskiego, s´dziwy starzec z dziewiàtym krzy-
˝ykiem na plecach zamknà∏ wreszcie strudzone powie-
ki. Kto od pó∏ stulecia bywa∏ w Ciechocinku, ten zna∏
nieboszczyka i wiedzia∏, ile mu zawdzi´cza∏y tamtej-
sze wody a ile pacjenci. Niedawno obchodzono jego
jubileusz, który i tygodnik oznaczy∏  w swoim czasie.
Dzisiaj nazwisko jego Êmierç przekreÊli∏a na liÊcie
zas∏u˝onych pracowników, którym si´ spoczynek
nale˝a∏.
     Dr Leopold Mieczkowski wspomina∏: Nale˝y pami´-
taç, ˝e g∏ównie jego staraniom i wp∏ywom oraz pra-
com naukowym - jego Êwiat∏ej radzie, taktowi w
obejÊciu, uprzejmoÊci i elegancji w obcowaniu z pa-
cjentami wszelkiego rodzaju p∏ci przypisaç nale˝y,
˝e Ciechocinek z czasem sta∏ si´ tym, czym jest obecnie.
S∏usznie te˝ zapracowa∏ sobie dr Ignatowski na zasz-
czytny  tytu∏ „Ksi´cia na Ciechocinku.
      Mam nadziej´, ˝e postaç z pomnika przy deptaku
stanie si´ bli˝sza, a pami´ç o dr. Romanie Ignatowskim
b´dzie trwa∏a przez lata, bowiem to dzi´ki jego bada-
niom i wieloletniej pracy Ciechocinek zyska∏ europejskà
s∏aw´.

              Aldona Nocna

Wykorzysta∏am: Ciechocinek - dzieje uzdrowiska
pod red. Sz. Kubiaka, W. Gerko „Ksià˝´ na Ciechocin-
ku” (Zdrój Ciechociƒski nr 4/1995), W. Jask∏owski
Udzia∏ województwa krakowskiego w powstaniu
listopadowym (Pami´tnik Ko∏a Kielczan z 1930 r.),
Polski S∏ownik Biograficzny, M. Raczyƒski Materia∏y
do historii Ciechocinka, Uzdrowisko Ciechocinek -
zarys monograficzny pod red. D. Iwanowskiej - Jeske.




