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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (XIII)

Jednym z nich jest Kazimierz Karpecki. Urodzi∏ si´
w Nowym Sàczu w 1904 r. Po ukoƒczeniu szko∏y po-
wszechnej kontynuowa∏ nauk´ w Seminarium Nauczy-
cielskim w Starym Sàczu. Od dziecka wykazywa∏ du-
˝e zdolnoÊci muzyczne, w szkole Êredniej zast´powa∏
nawet profesora na próbach orkiestry szkolnej. Po zda-
niu matury zosta∏ skierowany do pracy w Ciechocin-
ku. Zosta∏ nauczycielem w Szkole Powszechnej, któ-
ra w 1929 r. otrzyma∏a imi´ Marsza∏ka Józefa Pi∏sud-
skiego. Kazimierz Karpecki z du˝ym zaanga˝owaniem
prowadzi∏ chór szkolny. Jego pasjà by∏o umuzykalnie-
nie nie tylko dzieci i m∏odzie˝y, lecz tak˝e doros∏ych.
Od 1930 roku prowadzi∏ zespó∏ muzyczny, który wspó∏-
pracowa∏ z miejscowym Towarzystwem Dramatyczno
- Âpiewaczym „Lira”. Orkiestra z powodzeniem gra∏a
w parku Zdrojowym. Kazimierz Karpecki przyczyni∏
si´ w znaczàcy  sposób do o˝ywienia ˝ycia muzycznego
w Ciechocinku.

Po zaj´ciu przez hitlerowców uzdrowiska, które
przemianowano na Hermannsbad, Karpecki, zagro˝o-
ny aresztowaniem, wyjecha∏. Dzia∏a∏ w ruchu oporu.
W Puszczy Mariaƒskiej by∏ ∏àcznikiem w Armii Krajowej.
W 1945 r. powróci∏ do Ciechocinka i kontynuowa∏
prac´ w szkolnictwie. Pracowa∏ w Szkole Podstawowej,
a tak˝e wszed∏ w sk∏ad pierwszej Rady Pedagogicz-
nej nowo otwartego Liceum Ogólnokszta∏càcego
im. S. Staszica. Prowadzi∏ lekcje Êpiewu i za∏o˝y∏ chór.
Z jego inicjatywy powsta∏ w mieÊcie pierwszy po wojnie
ma∏y zespó∏ muzyczny, w sk∏ad którego - oprócz za-
∏o˝yciela grajàcego na skrzypcach - wszed∏ pianista
Longin Moszkowski i akordeonista Jerzy B∏achowicz,
obaj jeszcze uczniowie. Utalentowani artyÊci dali swój

pierwszy koncert jesienià 1945 r. Jednak Kazimierz
Karpecki marzy∏ o wielkiej orkiestrze w uzdrowisku.
Grupa muzyków powoli powi´ksza∏a si´. W sk∏ad ze-
spo∏u muzycznego przy Zarzàdzie  Paƒstwowego Uz-
drowiska weszli mieszkaƒcy, którzy posiedli umiej´t-
noÊç gry na instrumentach. Byli to Barbara Wasilewicz,
Stefan Gajdasik, Jerzy Sobczak, Kazimierz Sobolewski,
Leon Staliƒski, Boles∏aw Wasilewicz oraz uczniowie
Leszek Karpecki, Tadeusz Karpecki i Zygmunt GoÊlicki.
Muzycy  uÊwietniali swoimi wyst´pami akademie,
wszelkiego rodzaju uroczystoÊci miejskie i powiatowe.

Zespó∏ zapewnia∏ opraw´ muzycznà do˝ynkom,
koncertowa∏ te˝ w Aleksandrowie Kujawskim, Bydgosz-
czy, Nieszawie. Dla kuracjuszy organizowane by∏y zi-
mà wieczory Êwietlicowe. Pierwszy oficjalny koncert
orkiestry odby∏ si´ 12 wrzeÊnia 1949 roku w muszli
koncertowej w parku Zdrojowym. Wyst´py artystów
ciechociƒskich cieszy∏y si´ powodzeniem wÊród kura-
cjuszy i wczasowiczów. By∏y to czasy, kiedy nudy wie-
czornej nie zag∏usza∏y liczne obecnie kana∏y telewizyjne
i stacje radiowe, a ka˝dy wyst´p na ˝ywo by∏ bardzo
ceniony.

Ówczesnym opiekunem orkiestry by∏a Komisja
Zdrojowa, która zwi´kszy∏a jej obsad´, zapewni∏a sa-
l´ na próby i koncerty. Ujednolicono stroje artystów,
zosta∏a wzbogacona biblioteka muzyczna. W tak sprzy-
jajàcych warunkach zespó∏ móg∏ si´ doskonaliç. Kazi-
mierz Karpecki przywiàzywa∏ du˝à uwag´  do doboru
utworów. Sta∏ si´ w∏aÊciwie jednym z pierwszych pro-
pagatorów leczenia kuracjuszy poprzez muzykoterapi´.
Prasa lokalna chwali∏a artystów za ambitny repertuar
i podkreÊla∏a, ˝e sà oni w wi´kszoÊci pracownikami

Od kilku miesi´cy przedstawiam Paƒstwu ciekawostki zwiàzane z ˝yciem muzycznym naszego uz-
drowiska. Wiele miejsca poÊwi´ci∏am kompozytorom i artystom, którzy przybywali na wyst´py do Cie-
chocinka. Czas na przypomnienie zas∏u˝onych miejscowych muzyków.
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