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O poczàtkach saliny w Ciechocinku

Nie by∏oby Ciechocinka, gdyby nie upór jednego
cz∏owieka - Konstantego Leona Wolickiego, który wie-
rzy∏ w wartoÊç solanek, majàcych ró˝norodne zastoso-
wanie. Pisa∏: „Pomijajàc zbawienne skutki êróde∏ Cie-
chocinka dla zdrowia ludzkiego (…) Jak˝e nieocenionà
wartoÊç ma Ciechocinek dla przysz∏oÊci kraju nasze-
go!” Niezwykle zastanawiajàco brzmià te s∏owa sprzed
prawie dwustu lat. Czas pokaza∏, ˝e ciechociƒska fabry-
ka soli zosta∏a zdetronizowana przez uruchomienie
kopalni soli w Inowroc∏awiu i K∏odawie. Chocia˝ nadal
przekszta∏ca si´ solank´ wydobywanà obecnie z g∏´bo-
koÊci 414,58 metrów, to ciechociƒska sól ma wi´ksze
zastosowanie jako produkt leczniczy ni˝ spo˝ywczy.
Natomiast uzdrowisko funkcjonuje od ponad 175 lat.
Z kolei najwi´ksze na Êwiecie t´˝nie sà magnesem
przyciàgajàcym kuracjuszy i turystów z ca∏ego Êwiata.

Konstanty Leon Wolicki mia∏ wsparcie ministra
skarbu Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.
W lutym 1823 r. wys∏any zosta∏ przez niego na Âlàsk
w celu zapoznania si´ z pruskimi metodami poszuki-
wania i warzenia soli, a tak˝e zakupu narz´dzi wiertni-
czych. Na koszt rzàdu prowadzi∏ badania nad êród∏a-
mi solankowymi w okolicach Ciechocinka w porozu-
mieniu z w∏aÊcicielem dóbr  Józefem Zawadzkim. Po-
dà˝a∏ Êladami Prusaków, którzy po III zaborze przej´li
ziemie w okolicy S∏oƒska. Planowali wykorzystanie so-
lanek na wi´kszà skal´, wiercili otwory w poszukiwaniu
wydajnych  êróde∏. Jednak do budowy fabryk soli nie
dosz∏o, zabrak∏o funduszy.  A po Kongresie Wiedeƒ-
skim w 1815 r. Ciechocinek przeszed∏ w r´ce rosyjs-
kie i pewnie pozosta∏by wsià, gdyby nie pomys∏ cz∏o-
wieka z pasjà.

190 lat temu, 20 maja 1823 r. Wolicki zakupi∏
od Józefa Zawadzkiego dwie w∏óki ziemi w dobrach
ciechociƒskich wraz ze êród∏ami solankowymi. 10 czer-
wca 1824 r. Komisja Rzàdowa Przychodów i Skarbu,
którà kierowa∏ Drucki-Lubecki, zawar∏a kontrakt z Wo-
lickim „o budow´ i urzàdzenie zak∏adu warzelni soli
w Ciechocinku” oraz o „warzenie soli z wody s∏onej
ze êróde∏ w Ciechocinku i S∏oƒsku i jej wysy∏ce”. Pozo-
sta∏ wybór miejsca i rozplanowanie saliny. Najbardziej
zasobne w sól êród∏a znajdujà si´ w okolicy dzisiejszych
ulic KoÊciuszki, Pi∏sudskiego i Traugutta. W dziejach
Ciechocinka wywiercono kilka êróde∏, którym nadano
numer 1 z oznaczeniem od A do E. Od 1911 roku wy-
korzystuje si´ êród∏o nr 11, znane jako „Grzybek”, bo-
wiem w 1926 roku stan´∏a nad nim fontanna o takim
w∏aÊnie kszta∏cie. Zaprojektowa∏ jà syn ówczesnego
dyrektora Zak∏adu Zdrojowego Mariana Raczyƒskie-
go, Jerzy. Piaszczyste wzniesienie na granicy gruntów
Ciechocinka i Wo∏uszewa znakomicie nadawa∏o si´
do pobudowania t´˝ni wymagajàcych do swojego
funkcjonowania wiatru. Ze wzgl´du na to, ˝e t´˝nie
muszà byç przewietrzane, przesiedlono nawet  kilka
domów. Chodzi∏o o to, aby oddaliç przeszkody, które
mog∏yby odbieraç wiatr potrzebny t´˝niom oraz o za-
bezpieczenie drewnianych obiektów przed ewentual-
nym po˝arem. Zosta∏ te˝ wprowadzony zakaz budowy

na placach w pobli˝u t´˝ni. Zatrwa˝ajàce jest, ˝e o tej
oczywistej sprawie, jakà jest wolna przestrzeƒ woko∏o
t´˝ni, zapomina si´ dzisiaj. A nieprzestrzeganie zakazu
obudowania wysokimi obiektami, jak murem drewnia-
nych konstrukcji, grozi zniszczeniem ca∏ego misternego
kompleksu saliny. Mo˝e przynieÊç zag∏ad´ Ciechocin-
kowi, kiedy t´˝nie nie b´dà funkcjonowaç jak nale˝y.

Z kolei warzelnia, ostatni element magicznego trój-
kàta przekszta∏cajàcego ciecz - solank´ w sól - substancj´
sta∏à, zosta∏a zaplanowana w pobli˝u Wis∏y, na miejs-
cu dawnej kasztelanii w S∏oƒsku.  Pozosta∏ do rozwià-
zania problem zagospodarowania gruntów parafii
s∏oƒskiej, do której nale˝a∏y wsie: Ciechocinek, Wo∏u-
szewo, Wygoda i Nowy Ciechocinek. (Stary i nowy
S∏oƒsk by∏ wówczas ewangelicki.) We wrzeÊniu 1824
roku specjalna komisja, w sk∏ad której weszli: Jakub
Graff, radca górniczy i Garski oraz przedstawiciele
KoÊcio∏a: ks. dziekan  Widera,  proboszcz w Nieszawie
oraz ks. Frank, proboszcz parafii w Zbrachlinie ustali∏a
stan koÊcio∏a i zabudowaƒ plebanii w S∏oƒsku. Jak
opisano to w specjalnym  protokole: koÊció∏ek by∏
ma∏y, drewniany, pokryty s∏omà i spróchnia∏y. Trzeba
by∏o go podeprzeç, ˝eby si´ nie wywróci∏. W Êrodku
mieÊci∏ trzy o∏tarze. Nie posiada∏ zakrystii, chóru i or-
ganów. By∏ bardzo ubogi i zniszczony. Dzwonnica
obok równie˝ by∏a w z∏ym stanie. Plebania i stodo∏a
chyli∏y si´ ku upadkowi. Zaproponowano przy∏àczenie
parafii s∏oƒskiej do niedalekiego Racià˝ka, który by∏
wówczas miastem z solidnym koÊcio∏em pw. Êw. Hiero-
nima. OczywiÊcie za grunt probostwa nale˝a∏o si´ od-
szkodowanie. Strona koÊcielna nie stawia∏a przeszkód
i mo˝na by∏o stawiaç budynki warzelni w miejscu do-
godnym dla transportu soli i drewna - tu˝ nad rzekà.
Chodzi∏o te˝ o potrzeb´ odsuni´cia kominów, tak aby
dym z palenisk nie kierowa∏ si´ w stron´ t´˝ni i nie
zanieczyszcza∏ ich sadzà. Sam kompleks budynków
zmienia∏ si´. Teren by∏ zalewany przez liczne powodzie,
ale warzelnia opar∏a si´ sile czasu i nadal produkuje
si´ tu sól oraz szlam i ∏ug. W ostatnim czasie obiekt
zosta∏ wyremontowany. Nadal warzy si´ w panwiach
sól, ale jest to równie˝ miejsce pe∏niàce funkcj´ mu-
zeum i sali wystaw. Dodam, ˝e od kilku lat przed bu-
dynkiem warzelni odbywa si´ Âwi´to Soli organizowa-
ne przez Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka.

Zak∏ad warzelniany uruchomiono dopiero 21 paê-
dziernika 1832 r., po powstaniu listopadowym. Do 1 lu-
tego 1833 r. wyprodukowano 51 865 cetnarów soli
(1 cetnar to 51,44 kg). Ciechocinek sta∏ si´ znaczàcym
producentem soli jadalnej w Europie, a wkrótce zna-
nym uzdrowiskiem.

Na zakoƒczenie przytocz´ s∏owa listu z 23 sierpnia
1823 r., jaki skierowa∏ Stanis∏aw Staszic do Konstantego
Wolickiego. Pisa∏ w nim: „udzielona mi wiadomoÊç
o robotach solnych z Ciechocinka by∏a mi przyjemna”.
Marzenie Staszica, aby zapewniç Polsce sól, zrealizowa∏
Konstanty Leon Wolicki, szlachcic - przemys∏owiec.

Aldona Nocna
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