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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (IX)

Oskar Flatt, krajoznawca, podró˝ujàc statkiem pa-
rowym, zwiedza∏ w po∏owie XIX wieku nadwiÊlaƒskie
miejscowoÊci. Zawita∏ równie˝ do Ciechocinka i po-
czyni∏ ró˝ne obserwacje dotyczàce ˝ycia na kuracji.
W swojej ksià˝ce „Brzegi Wis∏y od Warszawy do Cie-
chocinka” wydanej w 1854 roku pisa∏: „JednostajnoÊç
˝ycia u wód mineralnych w ogóle, brak uroku przyrody
w samym˝e Ciechocinku, konieczny brak ˝ycia towa-
rzyskiego w zbli˝onych kó∏kach tam, gdzie ró˝norodna
ludnoÊç ró˝nych zdaƒ, usposobieƒ i stosunków ∏àczy
si´ na kilka miesi´cy jednoÊcià higienicznego w´z∏a
na kilkuwiorstwowej przestrzeni: wreszcie znany po-
wszechnie silny i korzystny wp∏yw, jaki swoboda umys-
∏u i rozrywki na skuteczne dzia∏anie wód wywierajà:
oto g∏ówne pobudki, dla jakich Ciechocinek wre takim
ruchem i zabawà w ciàgu szeÊciomiesi´cznego swego
˝ycia.” Nud´ rozprasza∏y oczywiÊcie spektakle teatralne,
bale, reuniony oraz koncerty orkiestr, a tak˝e solistów,
niekoniecznie znanych i uznanych.

O wyst´pach wybitnych muzyków, którzy udawali
si´  na tournée po prowincji, informowa∏a prasa war-

szawska. WÊród s∏awnych w XIX wieku artystów, którzy
zawitali do Ciechocinka, by∏ gitarzysta Stanis∏aw Szcze-
panowski koncertujàcy w latach 1851, 1857 i 1859.
Na uwag´ zas∏ugujà wyst´py niezwykle popularnych
w po∏owie XIX wieku skrzypków: Kazimierza ¸ady,
który odwiedzi∏ Ciechocinek osiem razy w latach 1854-
1862 oraz Apolinarego Kàtskiego, który koncertowa∏
w uzdrowisku trzykrotnie w latach 1851 i 1856, a tak˝e
wiolonczelisty Samuela Kossowskiego, który zawita∏
pod t´˝nie w 1855 r. Dla kuracjuszy wyst´powa∏o wie-
lu innych muzyków, których koncerty wzmiankowa∏a
prasa. WÊród sà: pianistki J. Niewiarowska, Jadwiga
Brzowska, pianiÊci F. Jaroƒski oraz Emanuel Kania,
Antoni Kàtski, skrzypkowie: N. Biernacki, S. Taborow-
ski, wyst´pujàcy w towarzystwie braci Dulckenów, pia-
nisty i melofonisty, Ludwik Paradziƒski, A. Parys i Gu-
staw Friemann, wiolonczeliÊci F. Schmidt, Adam Her-
man, klarnecista K. Tropiaƒski, Êpiewaczka I. Rywacka,
której akompaniowa∏ H. Koman.

Wyst´py artystów nie zawsze by∏y recenzowane,
bowiem zale˝a∏o to od tego, czy wÊród goÊci Ciechocin-
ka by∏ korespondent gazety wydawanej w owych latach
w Warszawie lub czy muzyk by∏ znany. Trudno wi´c
znaleêç jakiekolwiek bli˝sze informacje o koncertach,
jakie da∏ w uzdrowisku Ignacy Jan Paderewski. Nie-
wiele osób w ogóle wie, ˝e ten wybitny pianista, kom-
pozytor i polityk by∏ pod t´˝niami jako m∏odzieniec.

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), syn administra-
tora na Podolu, od dzieciƒstwa przejawia∏ swój talent
muzyczny. Gra∏ na starym rodzinnym fortepianie, za-
chwyca∏ koncertami swoich sàsiadów i uczestników
koncertów dobroczynnych. Nic wi´c dziwnego, ˝e oj-
ciec zdecydowa∏ si´  przysposobiç syna do kariery mu-
zycznej. Dwunastoletni Ignacy Jan rozpoczà∏ swojà
edukacj´ w warszawskim Instytucie Muzycznym. Talent
nowego ucznia rozpozna∏ Juliusz Janotha, nie przeczu-
wajàc, ˝e utalentowany ch∏opiec b´dzie niejednokro-
tnie skonfliktowany z w∏adzami szko∏y. W 1878 roku
po ró˝nych perypetiach (niesforny uczeƒ by∏ nawet
relegowany) Ignacy Jan Paderewski zdoby∏ patent
ukoƒczenia Instytutu Muzycznego z ocenami bardzo
dobrymi i celujàcymi. Zgodnie z wolà ojca jesienià
przyjà∏ posad´ nauczyciela fortepianu w swojej szkole.
Paderewski utrzymywa∏ si´ nie tylko z udzielania lekcji
gry, lecz tak˝e z koncertów i wykonywania skompo-
nowanych przez siebie utworów. W 1879 roku wyje-
cha∏ z Warszawy na tourne’e po letnich kurortach. Od-
wiedzi∏ wówczas Busko, Solec, Druskienniki, Birsztany
i…Ciechocinek. By∏o to w roku debiutanckiego druku
jego Impromptu na fortepian. Zaczyna∏a si´ kariera
„króla pianistów”.

  Aldona Nocna

W sezonie kuracyjnym podà˝ali do Ciechocinka nie tylko goÊcie kàpielowi, towarzyszàca im rodzina,
∏owcy posagów, ale tak˝e aktorzy i muzycy. ArtyÊci przybywali do uzdrowiska za chlebem.
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