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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (XV)

Dok∏adnie 40 lat temu na mapie kulturalnej Ciecho-
cinka pojawi∏a si´ nowa forma rozrywki. Urzàd Miejski
w Ciechocinku, Bran˝owy OÊrodek Lecznictwa Uzdro-
wiskowego i Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka ra-
zem z Okr´gowà Radà Zak∏adowà Muzyków Rozrywko-
wych, Zwiàzkiem Zawodowym Pracowników Kultury
i Sztuki w Bydgoszczy i Wojewódzkim Przedsi´bior-
stwem Przemys∏u Gastronomicznego w Bydgoszczy
zorganizowali Przeglàd Zespo∏ów Rozrywkowych
Zak∏adów Gastronomicznych. Pomys∏ zaiste nie-
zwyk∏y. Oto na scenie muszli koncertowej mo˝na by∏o
pos∏uchaç muzyki granej zwykle w lokalach rozryw-
kowych. Nie by∏y to jedynie  modne przeboje, muzyka
taneczna czy aran˝acje. Ka˝dy zespó∏ mia∏ do swojej
dyspozycji 45-minutowy program, a jednym z punktów
by∏o obowiàzkowe wykonanie dwóch z trzech utworów
zwiàzanych z uzdrowiskiem: „Na deptaku w Ciecho-
cinku”, „W Ciechocinku” i „Ciechocinek”. Celem im-
prezy by∏o zapoznanie z dorobkiem muzyków kilku
sàsiadujàcych województw: bydgoskiego, toruƒskiego,
w∏oc∏awskiego i pilskiego. Przeglàd by∏ powa˝nie po-
traktowany. Ukazywa∏ si´ folder zawierajàcy szkic do-

tyczàcy dziejów Ciechocinka,  ˝ycia kulturalnego uz-
drowiska oraz program koncertów zespo∏ów bioràcych
udzia∏ w przeglàdzie. W moich zbiorach znajduje si´
kilka z nich, które sà znakomitym êród∏em informacji.
I tak w 1975 roku na drugim przeglàdzie mo˝na by∏o
poznaç dorobek  12 zespo∏ów: z bydgoskich restauracji
„Micha∏” pod kierunkiem Piotra Henke i „Savoy” pod
kierunkiem Ryszarda Dudzika, z kawiarni „Zdrojowa”
w Wieƒcu Zdroju pod kierunkiem Marka Golasiƒskiego,
toruƒskich restauracji: „Che∏miƒska” pod kierunkiem
Stanis∏awa Pyszory, „Pod Ba˝antem” pod kierunkiem
Romana Wójcika, „Pod Or∏em” pod kierunkiem Jana
 Weso∏owskiego, „Wodnik” pod kierunkiem Cezarego
Koz∏owskiego, „Helios-Kosmos” pod kierunkiem Jacka
Fabianowskiego, restauracji „Pod Lwem” w Inowroc∏a-
wiu pod kierunkiem Bronis∏awa Kamienieckiego, pil-
skiej restauracji „Kosmos” pod kierunkiem W∏adys∏awa
Tertona, „Wiking” w Wa∏czu pod kierunkiem Andrzeja
Waszczuka. Ciechocinek reprezentowa∏ zespó∏ z re-
stauracji „Zdrojowa” pod kierunkiem Józefa Kmaka.
Ka˝dego dnia prezentowa∏y si´ dwa zespo∏y, a imprez´
koƒczy∏ koncert laureatów.

W 1976 r. przeglàd podzielony by∏ na Dni: Bydgoski,
Pilski, Toruƒski i W∏oc∏awski, a imprezà towarzyszàcà
by∏ Dzieƒ ¸ódzki. Zaproszono Orkiestr´ Seniorów pod
dyrekcjà Bronis∏awa Lig´zy, solistów opery i operetki
∏ódzkiej oraz zespo∏y rozrywkowe pod kier. J. Buja∏y
i W. Wagnera.

Dzi´ki folderom mo˝na by∏o poznaç ofert´ restau-
racji naszego regionu, zak∏ady serwujàce kuchni´ re-
gionalnà oraz bary i restauracje, którym patronowa∏y
Pomorskie Zak∏ady Drobiarskie w Toruniu, a oferujàce
„smaczne potrawy z drobiu”. Konsumenci mogli uzy-
skaç informacj´, które z restauracji i kawiarni oferowa∏y
kolacj´ przy dêwi´kach muzyki. W naszym uzdrowisku
by∏y to dwie restauracje: „Zdrojowa” i „Pod Grzybem”,
obie II kategorii. Posi∏ki mo˝na by∏o tak˝e zamówiç
w restauracji „Kujawianka” (kat. III), „Dworcowej”
(kat. III), w barach III kategorii: „Ania” i „Pod Pawiem”
oraz w bufecie na basenie kàpielowym (kat. V). A˝ tru-
dno uwierzyç, ale punkty  ma∏ej gastronomii poleca∏y
tylko lody z automatu przy barze „Pod Pawiem” i lody
z automatu, bità Êmietan´ oraz placki ziemniaczane
w pomieszczeniu by∏ego baru mlecznego przy ul. ˚e-
laznej. Skromnie, ale te˝ i bez muzyki…

Wspomniane przeglàdy odbywa∏y si´ jeszcze przez
kilka lat w sierpniu, na zakoƒczenie wakacji i by∏y uro-
zmaiceniem letnich wieczorów w Ciechocinku.

               Aldona Nocna

Ju˝ od ponad roku przypominam Paƒstwu ciekawostki zwiàzane z ˝yciem muzycznym naszego
uzdrowiska. Wspominam wydarzenia, kompozytorów, artystów i wydarzenia. Nat´˝enie koncertów
mo˝na by∏o zawsze zaobserwowaç w letnich sezonach. A pomys∏owoÊç organizatorów by∏a imponujàca.

Z HISTORII MIASTAZ HISTORII MIASTA


