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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (X)

W latach 20. XX w. w parku Zdrojowym koncerto-
wali muzycy Filharmonii Warszawskiej. W sezonach
letnich wyje˝d˝ali do Ciechocinka, grajàc w orkiestrze
zdrojowej, która sk∏ada∏a si´ w wi´kszej cz´Êci z naj-
lepszych warszawskich filharmoników. Koncertmis-
trzami byli Jan Dworakowski i Mieczys∏aw Fliederbaum.
Koncerty odbywa∏y si´ dwa razy dziennie od 8 do 10
rano i po po∏udniu od 4 do 7 ka˝dego dnia. Muzycy
musieli byç rzeczywiÊcie bardzo dobrzy, bowiem nie
mieli wiele czasu na próby i opracowanie repertuaru.
Grali marsze wojskowe, polki, mazury, modne tanga
i fokstroty, fantazje operowe i operetkowe, poematy
symfoniczne. Jak wspomina∏ Kazimierz Wi∏komirski,
„mo˝na si´ by∏o niezgorzej wprawiç w grze a vista”.
Sam grywa∏ solo na wiolonczeli z towarzyszeniem or-
kiestry. W piàtek zamiast porannego koncertu odbywa∏a
si´ próba wieczornego koncertu symfonicznego, który
odbywa∏ si´ po po∏udniowym wyst´pie muzyki rozryw-
kowej.  W repertuarze by∏y takie dzie∏a jak Eroica czy
V Symfonia L. van Beethovena, symfonie P. Czajkows-
kiego, Szeherezada M. Rimskiego- Korsakowa, uwertury
R. Wagnera. DoÊwiadczeni muzycy wykonywali partie
brakujàcych instrumentów, grajàc cz´sto z dwóch g∏o-
sów koncertowych.

Jeden z niezwyk∏ych wyst´pów opisa∏ w swoich
„Wspomnieniach” Kazimierz Wi∏komirski. Otó˝ war-
szawscy muzycy uÊwietnili uroczystoÊç sprowadzenia
prochów Juliusza S∏owackiego z Francji do Krakowa
w 1927 r. Ho∏d poecie sk∏adano wzd∏u˝ brzegu Wis∏y,
bowiem trasa statku bieg∏a od Gdyni do Warszawy,
potem trumna pojecha∏a do celu podró˝y pociàgiem.
Jednym z przystanków by∏ Ciechocinek. Wiolonczelista
tak wspomina  ca∏e wydarzenie:

„Dyrekcja uzdrowiska w Ciechocinku i starostwo
powiatowe w Aleksandrowie zapragn´∏y równie˝ z∏o-
˝yç ho∏d prochom wielkiego poety. Ciechocinek le˝y
w odleg∏oÊci dobrych kilku kilometrów od Wis∏y. Nie
ma tam, a przynajmniej nie by∏o w roku 1927, ˝adnej
przystani, jedynie wàski drewniany mostek, pod którym
mo˝na by∏o wejÊç na stojàcy przy nim statek.

Nie kwestionowa∏bym wcale projektu zatrzymania
statku równie˝ w tym odleg∏ym miejscu, gdyby nie
szaleƒczy pomys∏, zrodzony w urz´dniczych g∏owach:
orkiestra Filharmonii ma zagraç na brzegu Preludium
c-moll Chopina. (Istnia∏a transkrypcja tego utworu,
dokonana bodaj ˝e przez Noskowskiego, zatytu∏owana
Odlot Ducha.) Gdyby rzecz dzia∏a si´ o rok póêniej,
kiedy by∏em w Ciechocinku w charakterze dyrygenta,
w ˝adnym razie nie zgodzi∏bym si´ na t´ niedorzecznà
koncepcj´, ale nasz ówczesny dyrygent Tadeusz Mazur-
kiewicz uzna∏, ˝e ˝yczenie dyrekcji musi byç spe∏nione.
Sam zresztà nie wzià∏ w tej imprezie udzia∏u.

W po∏udnie orkiestra zosta∏a za∏adowana wraz
z instrumentami na drabiniaste wozy i odstawiona
nad Wis∏´. W miejscu, gdzie nas dostarczono, nie by∏o
˝adnych zabudowaƒ, nie by∏o w ogóle nic, tylko bardzo
zakurzona wàska „polska” droga, piasek, wiklina i sza-
ra Wise∏ka, a nad tym wszystkim lipcowe s∏oƒce na
bezchmurnym lazurze, pra˝àce niemi∏osiernie. Nie
zbudowano dla orkiestry jakiejÊ prowizorycznej pod∏ogi
 z desek, nie pomyÊlano o krzes∏ach ani o pulpitach.
MogliÊmy graç jedynie na stojàco, z nut przypi´tych
agrafkami do pleców partnerów.

Nie wiadomo, co nale˝y wi´cej podziwiaç: czy g∏u-
pot´ organizatorów imprezy, czy s∏aboÊç charakteru
i brak wyobraêni naszego sezonowego szefa, Mazurkie-

Przed II wojnà Êwiatowà ˝ycie muzyczne w uzdrowisku t´tni∏o tylko latem. ArtyÊci przyje˝d˝ali
pod t´˝nie w Êlad za swojà publicznoÊcià. To w∏aÊnie wtedy muszla koncertowa zamienia∏a si´ w sal´
koncertowà pod go∏ym niebem. Jednak muzycy grali nie tylko tam…

 Kazimierz Wi∏komirski (1900-1995), polski wiolonczelista pochodzi∏ ze znanej
warszawskiej rodziny muzycznej. Jego ojciec Alfred by∏ nauczycielem muzyki, ro-
dzeƒstwo gra∏o na instrumentach - Kazimierz, Micha∏ i Maria tworzyli s∏ynne Trio
Wi∏komirskich. Ich przyrodni brat to Józef Wi∏komirski - wiolonczelista i dyrygent,
a najm∏odsza siostra Wanda to s∏ynna polska skrzypaczka. Kazimierz uczy∏ si´ gry
na wiolonczeli. Studiowa∏ w latach 1911-17 w Cesarskim Konserwatorium w Moskwie
u Alfreda von Glehna. RównoczeÊnie pobiera∏ prywatne lekcje kompozycji u B. Ja-
worskiego. W latach 1919-23 kontynuowa∏ studia w Konserwatorium w Warszawie,
uzyskujàc dyplom z wyró˝nieniem. W latach 1934-1939 Wi∏komirski by∏ dyrektorem
konserwatorium w Gdaƒsku. Po wojnie pe∏ni∏ funkcje: rektora Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Muzycznej w ¸odzi, dyrektora i dyrygenta Opery i Filharmonii Wroc∏awskiej,
dyrektora Opery i Filharmonii w Gdaƒsku, profesora Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y
Muzycznej w Warszawie. Komponowa∏ utwory orkiestrowe, kameralne i wokalne.
Napisa∏ kilka podr´czników z dziedziny teorii muzyki oraz Wspomnienia. Pe∏ni∏
funkcj´ prezesa Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
By∏ te˝ honorowym cz∏onkiem Filharmonii Narodowej.
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