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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (II)

GoÊcie kàpielowi, którzy przybywali pod t´˝nie
w XIX wieku, nudziliby si´ jak mopsy, gdyby nie mu-
zyka. Zarzàd Zak∏adu Wód Mineralnych doskonale
o tym wiedzia∏, czego dowodem jest troska o zaanga-
˝owanie w sezonie dobrej orkiestry. W jednym z nume-
rów „Kuriera  Warszawskiego” z 1851 roku czytamy.:
„Przy Zak∏adzie Wód Mineralnych w Ciechocinku
potrzebne b´dzie na czas tegorocznych kàpieli (od 1
czerwca do 15 wrzeÊnia) towarzystwo artystów mu-
zycznych z∏o˝one z osób oko∏o 10, sk∏adajàce kom-
pletnà orkiestr´ z instrumentów smyczkowych i d´-
tych. A majàcy ch´ç wejÊç w tym wzgl´dzie w stosunki
zechcà si´ zg∏osiç najpóêniej do dnia 18/30 kwietnia
r.b. do miejscowego Zak∏adu Wód Mineralnych.” Inne
og∏oszenie z 1857 roku wskazuje, jakie wymagania
stawiano muzykom. Mieli oni „graç codziennie od 6
do 10 z rana u êród∏a po po∏udniu od 5 do 7 na
miejscu przechadzek pod t´˝niami. Od tego drugiego
obowiàzku wolna b´dzie orkiestra w te dni, w któ-
rych  by∏yby dawane widowiska w teatrze lub zaba-
wy z taƒcami. Etat zak∏adu przeznacza dla orkiestry
wynagrodzenie rycza∏towe za ca∏y czas pory kà-
pielnej w kwocie rs. 375. Prócz tego orkiestra pobieraç
b´dzie oddzielne wynagrodzenie za granie w teatrze
i na zabawie.”

W ciàgu wieków podczas licznych sezonów kura-
cyjnych wyst´powa∏o w Ciechocinku wiele orkiestr.
Najstarsza wzmianka o zaanga˝owaniu orkiestry w uz-
drowisku pochodzi z 1844 r. Wyst´powa∏o wówczas

towarzystwo aktorskie pod dyrekcjà I. Lasockiego wraz
„z ukompletowanà orkiestrà, która zarazem u˝ytà byç
mo˝e do zabaw balowych”. W 1847 r. gra∏a orkiestra
pod dyrekcjà Domaƒskiego, „która uprzyjemnia∏a ran-
ne przechadzki”. W II po∏owie XIX wieku by∏y anga˝o-
wane orkiestry z Warszawy pod dyrekcjà Norberta Mo-
dliƒskiego i Jana Przyborowskiego. Od 1856 r. przez
wiele sezonów gra∏ w Ciechocinku zespó∏ Edmunda
Lutoborskiego z W∏oc∏awka - by∏a to orkiestra katedral-
na z pewnymi tradycjami. W 1695 r. za∏o˝y∏ jà kasztelan
Andrzej Mniewski. W 1859 r. zosta∏ zaanga˝owany
zespó∏ Emanuela Kordelasa z Kalisza. W 1872 r. gra∏
zespó∏ Grzegorza Lanckoroƒskiego i Karola Platera.
W kolejnych latach zatrudniono orkiestry Sonnenfelda,
Grzegorza Lanckoroƒskiego (skomponowa∏ mazura
„Pamiàtka z Ciechocinka”, dedykowanego „zarzàdza-
jàcym wodami mineralnymi w Ciechocinku”), Kalkhofa
i Królikiewicza, Johana Wächtera z ¸odzi, Jakuba Wal-
tera. W latach 19891-1896 gra∏a orkiestra  Feliksa Ko-
nopaska, znanego muzyka z Warszawy, a od 1897 r.
orkiestra w∏oÊciaƒska za∏o˝ona przez skrzypka Józefa
Pomaraƒskiego.

 Orkiestry by∏y utrzymywane z datków, jakie sk∏adali
kuracjusze. W „Materia∏ach do historii Ciechocinka od
zapoczàtkowania budowy warzelniów soli do wybuchu
Wielkiej Wojny” Marian Raczyƒski wspomina „ksi´g´
ofiar dobrowolnych na utrzymanie muzyki przy za-
k∏adzie wód mineralnych w Ciechocinku”. Z czasem
w koszt pobytu w uzdrowisku kuracjusz musia∏ wliczyç
op∏acenie orkiestry. A mi∏oÊnik gry na fortepianie móg∏
skorzystaç z tego instrumentu - oczywiÊcie odp∏atnie.
Do dyspozycji by∏y fortepiany w kursalu i hotelu Mül-
lera - w tych samych salach, w których wieczorami
organizowane by∏y bale dla kuracjuszy. (cdn.)

  Aldona Nocna

Ju˝ w 1522 roku czeski lekarz balneolog Vaclav Payer z Lokte w swoim „Traktacie o uzdrowiskach
cesarza Karola IV” pisa∏: „Ci, co kàpià si´ lub wod´ pijà, majà ˝yç w radoÊci i weso∏oÊci, z ˝adnej
przyczyny nie powinni si´ smuciç, gdy˝ wszystkie przypad∏oÊci duszy krom radoÊci cia∏o wysuszajà.”
Ta recepta sprzed wieków nadal jest stosowana w dzisiejszych czasach, czego dowodem sà dêwi´ki
muzyki tanecznej pomieszane ze Êmiechem, które s∏ychaç wieczorem z lokali rozrywkowych w Ciecho-
cinku. Mo˝e niekoniecznie wszyscy uczestnicy dancingów sà kuracjuszami pijàcymi wody mineralne
i kàpiàcymi si´ w solance, ale na pewno dobrze si´ bawià.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Informujemy,
˝e osoby zainteresowane archiwalnymi numerami

Gazety Samorzàdu Lokalnego
„Zdrój Ciechociƒski” mogà otrzymaç je bezp∏atnie

w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku,
przy ul. Kopernika 19 (pokój nr 22)

od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 7.30 - 15.30.

Na zdj´ciu - orkiestra pod dyr. E. Lutoborskiego z W∏oc∏awka


