
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI czerwiec 2013 12

˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA

Pierwsze zastosowanie s∏onych wód ciechociƒskich
dla celów leczniczych datuje si´ na lata 20. XIX wieku.
Na kuracj´ przyby∏y tu wówczas rodziny ksi´cia Fran-
ciszka Ksawerego Druckiego Lubeckiego oraz hrabiego
Ludwika Platera. Zbawiennego wp∏ywu solanki doÊ-
wiadczy∏y te˝ w 1835 r. dzieci dr. Micha∏a Nowackiego,
lekarza zak∏adu warzelni soli. Jednak za poczàtek Cie-
chocinka jako uzdrowiska przyjmuje si´ umownie rok
1836, kiedy to, jak czytamy w dawnych publikacjach:
„w nowo pobudowanej ober˝y, kosztem Rzàdu urzà-
dzono ∏azienki, mieszczàce w sobie 4 wanny”. Dzier-
˝awca Walewski odstàpi∏ je dr. Micha∏owi Nowackiemu,
który „zwi´kszywszy liczb´ wanien do 8, osobiÊcie le-
czeniem za pomocà solanki, po wi´kszej cz´Êci w∏as-
nych pacjentów zajmowa∏ si´.”  W 1840 roku na ∏amach
„Pami´tnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”
Micha∏ Nowacki opublikowa∏ artyku∏ o wodach w Cie-
chocinku, z którego wynika, ˝e „w roku 1839 by∏o
kàpiàcych si´ razem z dzieçmi osób 178.” Ju˝ w tych
pierwszych sezonach kuracyjnych zacz´to myÊleç o za-
pewnieniu rozrywek kulturalnych coraz liczniej przy-
bywajàcym pod t´˝nie goÊciom.

XIX-wieczne uzdrowiska poza sprawowaniem fun-
kcji „oÊrodków leczniczych” mia∏y byç tak˝e miejscami
rekreacji i zabawy. To w∏aÊnie wtedy w wyniku rozwoju
cywilizacyjnego nast´puje zmiana w sposobie ˝ycia
spo∏eczeƒstw, organizacji czasu pracy i wypoczynku.
Upowszechnia si´ „moda na wyjazdy do „badów”, roz-
rywk´ dost´pnà wczeÊniej tylko dla arystokracji. Boga-
càce si´ spo∏eczeƒstwo mia∏o nowe potrzeby organizo-
wania czasu wolnego. Wiele rodzin organizuje wyjazdy
„do wód”, które niekoniecznie majà charakter leczniczy
i trwajà nawet kilka tygodni czy miesi´cy. GoÊcie oczeki-
wali nie tylko przyjemnoÊci wynikajàcych z walorów
klimatycznych, krajobrazowych, turystycznych miejsco-
woÊci uzdrowiskowych, pragn´li równie˝ rozrywek
dost´pnych jedynie w miastach. Nale˝a∏y do nich nie-

wàtpliwie l˝ejsze gatunki teatru, operetka, wodewil,
kabaret, a tak˝e koncerty muzyczne z „muzykà lekkà,
∏atwà i przyjemnà” oraz oczywiÊcie bale.

Przedsmakiem tego, co mog∏o czekaç goÊci podczas
pobytu w danym uzdrowisku, by∏y reklamy zamieszcza-
ne w prasie, zawierajàce oprócz oferty kurortu miejsco-
we atrakcje, urozmaicajàce czas i umilajàce pobyt.
Poczàtkowo kuracjusz móg∏ pójÊç na koncert, bal,
przedstawienie teatralne. W latach II Rzeczpospolitej
pisano ju˝ o takich rozrywkach jak orkiestra, orkiestra
wojskowa, teatr, czytelnia, reunion, wieczorek taneczny,
kinematograf, konkursy hippiczne czy turniej tenisowy.

Nie dziwi wi´c fakt, ˝e  ju˝ trzy lata po uruchomie-
niu leczniczych wanien, powsta∏a pierwsza sala wido-
wiskowa. Na jej stworzenie przystosowano „osobny
budynek na ruchliwym wówczas szlaku pomi´dzy ∏a-
zienkami a Starym Ciechocinkiem, miejscem zamiesz-
kania zamo˝niejszych chorych”. Najprawdopodobniej
budynkiem teatru sta∏ si´ przerobiony stary sk∏ad ma-
teria∏ów, „pozosta∏ych po wybudowaniu domów
dla „fabrykantów” (na rogu obecnej ul. Zdrojowej
i Narutowicza). Ludwik K∏ossowski, autor „WiadomoÊci
dla chorych potrzebujàcych kuracji wodami ciechociƒs-
kiemi”  pisze wr´cz o szopie, „w której urzàdzony jest
teatr z ober˝à z salà jedynie jadalnà i bilardowà”.
Dzia∏ajàcy w okresie letnim teatr, sk∏ada∏ si´ ze sceny
i dwóch garderób, publicznoÊç natomiast zasiada∏a
na ∏awkach w ogródku. Przyjezdni artyÊci wystawiajàcy
tu swoje sztuki nie czynili ˝adnych op∏at za korzystanie
ze sceny, natomiast w dni wolne od przedstawieƒ,
scena s∏u˝y∏a „na wieczory taneczne”. W owej „umyÊlnie
wystawionej szopie nazwanej teatrem” odbywa∏y si´
równie˝ koncerty.

Miejsc, w których  rozbrzmiewa∏a muzyka, by∏o
bardzo wiele. Z artyku∏ów zamieszczonych w prasie
(np. „Gazeta Warszawska”, „Kronika WiadomoÊci Kra-
jowych i Zagranicznych”, „Zdrój Ciechociƒski”, „G∏os
Nieszawski”) oraz z „Materia∏ów do historii Ciechocin-
ka” Mariana Raczyƒskiego i licznych przewodników
wynika, ˝e do 1939 r. by∏o ich kilkadziesiàt. Muzycy
wyst´powali we wspomnianym teatrze warzelnianym
na Bia∏ych Domach (dzisiaj ul. Narutowicza), w res-
taracji pierwszego hotelu Müllera pobudowanego
w 1852 r., który sp∏onà∏ w 1878 r., a tak˝e pod t´˝niami,
bowiem zosta∏ odnotowany w artykule prasowym kon-
cert, jaki odby∏ si´ w tym miejscu w 1856 r. Kuracjuszy
wita∏a orkiestra na przystani, dokàd przybywa∏ paro-
statek z Warszawy. ArtyÊci grali te˝ pod oknami pensjo-
natu nowo przyby∏ych goÊci oraz wyst´powali w do-
mach - jedna z gazet wzmiankuje koncert w mieszkaniu

Kiedy dok∏adnie 190 lat temu, 20 maja 1823 r. Konstanty Leon Wolicki zakupi∏ od Józefa Zawadzkie-
go dwie w∏óki ziemi w dobrach ciechociƒskich wraz ze êród∏ami solankowymi, aby zbudowaç i urzà-
dziç zak∏ad warzelni soli, nikt by nie przypuszcza∏, ˝e w ciàgu kilku lat miejscowoÊç zas∏ynie jako
uzdrowisko.
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Teatr przy ober˝y z 1867 roku - obecnie Europa




