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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (XIV)

Zas∏u˝ony dla miasta kapelmistrz niestrudzenie
rozwija∏ miejscowy zespó∏.  Jego marzeniem by∏a or-
kiestra symfoniczna, stara∏ si´ wi´c o zakup nowych
instrumentów i pozyskanie muzyków. Potrafi∏ te˝ za-
skoczyç ambitnym repertuarem, o czym pisa∏a lokal-
na prasa. Ciechociƒska orkiestra zyska∏a te˝ uznanie
na I Ogólnopolskim Przeglàdzie Orkiestr Uzdrowisko-
wych w Kudowie Zdroju, który odby∏ si´ wiosnà 1966
roku. Jak pisa∏  w tym samym roku Kazimierz Karpec-
ki w „Krótkim zarysie historii powstania i dzia∏alnoÊci
Orkiestry Komisji Zdrojowej w Ciechocinku”: Êwiado-
my jestem ogromu pracy - i to nie∏atwej, ale to nic
wobec ÊwiadomoÊci dobrze poj´tego i pe∏nionego
obowiàzku ca∏ego zespo∏u.  Po Êmierci swojego za∏o-
˝yciela w 1977 roku orkiestra kontynuowa∏a dzia∏al-
noÊç, niosàc radoÊç licznym melomanom. Zespo∏em
kieruje poczàtkowo Józef Witczak - emerytowany mu-
zyk Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Po nim
na krótko kierownictwo objà∏ Jan Jamro˝y, a nast´pnie
W∏adys∏aw Noskiewicz i Jan Piotrowski. W 1985 roku
Miejskà Orkiestrà Zdrojowà zacz´∏a kierowaç flecistka
Dorota B∏ahyj. Zespó∏ liczy∏ wówczas 15 instrumenta-
listów, którzy posiadali wykszta∏cenie muzyczne. By-
li to: W∏adys∏aw Biegalski (kontrabas), Krzysztof Blek
(altówka), Dorota B∏ahyj (flet), Józef B∏a˝ejewski (obój),
Józef Bosak (skrzypce), Mariola Majrowska (skrzypce),
Zygmunt Mirowski (perkusja), Franciszek Nowicki
(altówka), Jan Piotrowski (puzon), Czes∏aw Szmidt
(fortepian), Marek Miklaszewski i S∏awomir Derkowski
- wymiennie (klarnety), Andrzej ¸´cki i Anna Zabrodin
(wiolonczele), Teresa Szymaƒska i Pocius Kestutis, An-
drzej Jamro˝y - wymiennie (skrzypce), Ryszard Skrzyp-
czak i Jerzy Kopczyk - wymiennie (akordeony), Zbig-
niew Geisler (tràbka).

Orkiestra dawa∏a koncerty trzy razy w tygodniu.

Repertuar by∏ starannie opracowywany, mia∏ raczej
charakter wybitnie rozrywkowy, odpowiadajàcy niewy-
robionym muzycznie odbiorcom oraz koneserom -
kuracjuszom ca∏ego kraju. By∏y to utwory ludowe,
marszowe, arie i uwertury operetkowe, intermezza,
pot-pourri, wiàzanki znanych dzie∏. Jak pisa∏a Dorota
B∏ahyj: Orkiestra Êwiadomie nie wypracowa∏a sobie
jednoznacznego, ÊciÊle okreÊlonego stylu. Stara si´
raczej prezentowaç muzyk´ wielu kompozytorów
polskich i obcych, zró˝nicowanà pod wzgl´dem ga-
tunku i nastroju, przebogatà kolekcj´ utworów lu-
dowych i stylizowanych na ludowe, przy czym - warto
zaznaczyç - cz´Êç z nich zosta∏a napisana dla Orkiest-
ry przez kompozytorów przebywajàcych na kuracji
w Ciechocinku.

W 1985 roku Miejska Orkiestra Zdrojowa obchodzi-
∏a czterdziestolecie swojej dzia∏alnoÊci. Jubileusz uczci∏a
koncertami i specjalnà rocznicowà publikacjà opatrzo-
nà fotografiami i wierszykami wdzi´cznych s∏uchaczy.
Fragment jednego z nich, autorstwa kuracjuszki Ali
z sanatorium Gracja, zacytuj´:

Muzyka, muzyka
ca∏y park przenika
W niej jest zapach lata
i serca Êpiewanie…

Nuci wiatr w alejkach
w jarz´binie dzikiej.
Ca∏y Ciechocinek -
to koncertowanie.

Z Orkiestrà Zdrojowà
tak tu kolorowo -
melodie wzbierajà
i p∏ynà i dêwi´czà

I ogniem si´ palà
a potem na nowo
∏agodnie sp∏ywajà
przebogatà t´czà.

Melodie nadal p∏ynà w ró˝nych miejscach naszego
miasta. Muzyka rozbrzmiewa nie tylko w starym parku
Zdrojowym, z estrady mi´dzy t´˝niami, w Teatrze Let-
nim i w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum
Kultury, ale tak˝e przy nowej fontannie w parterach
zieleni Z. Hellwiga czy przy warzelni. Sanatoria i szpitale
uzdrowiskowe oraz kawiarnie równie˝ organizujà
wspania∏e koncerty. Ale o tym innym razem…

 Aldona Nocna

Lato w Ciechocinku zawsze obfitowa∏o w koncerty, festiwale, na których mo˝na by∏o podziwiaç
artystów z kraju i zagranicy. Warto jednak pami´taç, ˝e przed laty w uzdrowisku dzia∏a∏a Miejska
Orkiestra Zdrojowa, której za∏o˝ycielem i dyrygentem by∏ Kazimierz Karpecki.

Miejska Orkiestra Zdrojowa, sierpieƒ 1969 r.
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