ZE ZBIORÓW FILOKARTYSTKI

GALERIA SPACEROWA
W XIX wieku w centrum parku Zdrojowego zosta∏a wybudowana galeria spacerowa, której funkcja
zosta∏a zmieniona. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w uzdrowisku. Pisa∏ o
nim w powieÊci „Ca∏a jaskrawoÊç” Edward Stachura.
Kiedy Ciechocinek rozrasta∏ si´ jako uzdrowisko,
powstawa∏y budynki s∏u˝àce kuracjuszom, którzy
przyje˝d˝ali na leczenie z odleg∏ych zakàtków imperium
rosyjskiego. Jednym z nich by∏a galeria spacerowa w
parku G∏ównym (dziÊ Zdrojowym). Pierwsza zosta∏a
postawiona bli˝ej obecnej ul. KoÊciuszki. Uwieczni∏
jà M. Fajans na rycinie za∏àczonej do ksià˝ki Oskara
Flatta „Brzegi Wis∏y od Warszawy do Ciechocinka”
(1854). Galeri´ strawi∏ po˝ar w 1877 r., który niezwykle barwnie opisa∏ Stanis∏aw Jan ¸àpiƒski w „Przewodniku po Ciechocinku” z 1891 r.: „Pewnego pi´knego poranku podczas picia wód, gdy orkiestra zak∏adowa ochoczo przygrywa∏a, a goÊcie t∏umnie spacerowali po szczup∏ym naówczas deptaku, wybuch∏ (…)
naraz po˝ar w starej kapliczce przy galerii, w kwadrans
mo˝e po skoƒczonej Mszy Êw. Mimo wszelkiej mo˝liwej pomocy, gdy˝ ochocza m∏odzie˝ z ca∏ym zapa∏em
rzuci∏a si´ na ratunek w obliczu nadobnych panienek;
po˝ar szerzy∏ si´ z nies∏ychanà szybkoÊcià. Niespe∏na
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w 5 minut ca∏y budynek (kaplica i galeria) sta∏y w p∏omieniach; kuny, myszy, sowy i nietoperze, co od lat
niepami´tnych mia∏y wygodne schronienie na d∏ugim
i niskim galerii poddaszu, wylatywa∏y z piskiem, uchodzàc przed palàcym p∏omieniem. Niedostatek narz´dzi
po˝arnych, a uszkodzenie tych, których nareszcie dostarczono, by∏o przyczynà, ˝e mimo setek ràk, skorych
do niesienia pomocy nawet pomimo rozerwania i
przerwania bosakami wie˝y wraz z zegarem i bliskiego sàsiedztwa dwóch stawów, walka ze zgubnym ˝ywio∏em by∏a niemo˝ebnà; w godzin´ mo˝e po wybuchni´ciu po˝aru w miejscu starej galerii i kapliczki
tli∏a si´ tylko kupa popio∏u, a tu i owdzie kawa∏y niedopalonych belek. Nieostro˝noÊç zakrystiana, a mianowicie chwycenie ognia od gorejàcej Êwiecy przez
firank´ przed o∏tarzem, by∏a prawdopodobnie przyczynà po˝aru.” Bardzo szybko postawiono niedaleko
t´˝ni prowizorycznà szop´ bez boków, aby spacerujàcy kuracjusze mogli si´ w niej schroniç w razie niepo-
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gody. Osoby handlujàce w galerii wodami mineralnymi straci∏y swoje sklepiki. Zosta∏y wi´c zmuszone do
budowy w∏asnych kiosków, gdzie mo˝na by∏o kupiç
mi. in. wody mineralne i kefir, s∏odycze oraz wyroby
z muszli, zabawki i pamiàtki. Stan´∏y wokó∏ du˝ego,
okràg∏ego klombu przy stawach.
W latach 1880-81 zosta∏ wzniesiony nowy budynek
galerii spacerowej. Stanà∏ w pobli˝u poprzedniego,
nieco dalej od stawów. Drewniany obiekt zosta∏
zaprojektowany w stylu szwajcarskim i ozdobiony
bogato rzeêbionymi detalami. NiegdyÊ drewno by∏o
pomalowane - by∏y ciemne i jasne elementy. Misterna
or-namentyka zachwyca do dzisiaj. Na wie˝y umieszczono zegar warszawskiej firmy „Babczyƒski”. Autorem
projektu by∏ Edward Cichocki, ten sam, który zaprojektowa∏ ciechociƒskà Êwiàtyni´. Ziemia, którà podwy˝szono teren wokó∏ budynku, by∏a brana z okolic t´˝ni
nr 1, stàd w póêniejszym parku T´˝niowym sà zag∏´bienia i górki.
Nowy obiekt sk∏ada∏ si´ z pijalni wód mineralnych,
w której jest do dziÊ êród∏o nr 10 z solankà 1%, d∏ugiej
galerii spacerowej i sali kuracyjnej (Kursaal) - stàd
wzi´∏a si´ nazwa obiektu - Kursal. Ta ostatnia s∏u˝y∏a
przez d∏ugie lata za dnia jako czytelnia zak∏adowa, a
wieczorem urzàdzano tu bale, koncerty i odczyty. Sta∏
tu fortepian, który amator muzyki czy Êpiewu za
stosownà op∏atà móg∏ wynajàç na godzin´, by na nim
pograç. Przy sali mieÊci∏y si´ buduary dla paƒ. Wspania∏a
trzypi´trowa wie˝a zosta∏a utrwalona w XIX w. przez
Ksawerego Pillatiego. W 1908 r. w galerii spacerowej
staraniem Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka odby∏a si´ I Krajowa Wystawa Zdrojowa.
Po II wojnie Êwiatowej obiekt zosta∏ przebudowany.
W kursalu urzàdzono sal´ koncertowà. Odbywa∏y si´
w niej przedstawienia teatralne, koncerty, odczyty,
akademie. W latach 60. XX w. galeria spacerowa zosta∏a zabudowana. Pojawi∏y si´ wysokie okna. W nowej
sali funkcjonuje kawiarnia Bristol, która otrzyma∏a

nazw´ od sàsiedniej cafe Bristol (obecnie restauracja
Pa∏acyk). Obudowa êród∏a w pijalni wód mineralnych
by∏a kilka razy zmieniana. Obecna jest chyba najmniej
estetyczna. Zegar, niestety, nie wybija ju˝ godzin.
Czy˝by wymaga∏ naprawy?
Edward Cichocki urodzi∏ si´ w 1833 r. w Warszawie. Ukoƒczy∏ Szko∏´ Sztuk Pi´knych i zosta∏ aplikantem w Komisji Rzàdowej Spraw Wewn´trznych i Duchownych. W 1854 r. zda∏ egzamin na stopieƒ budowniczego klasy I. Praktykowa∏ pod kierunkiem
Henryka Marconiego przy budowie gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Otrzyma∏ patent budowniczego klasy II. Zaprojektowa∏
budynki dla wojska oraz hale targowe i rzeêni´.
Pog∏´bi∏ swoje umiej´tnoÊci, odbywajàc podró˝ do
Niemiec, Francji i Austrii, m.in. z Adolfem Schimmelpfennigiem – póêniejszym projektantem teatru w
Ciechocinku. Po powrocie zosta∏ budowniczym klasy III i awansowa∏. W 1876 r. zosta∏ pomocnikiem
in˝yniera magistratu, a szeÊç lat póêniej - starszym
budowniczym miasta Warszawy. Projektowa∏ Êwiàtynie - oprócz ciechociƒskiej pw. Âwi´tych Aposto∏ów
Piotra i Paw∏a - powsta∏y koÊcio∏y w Rozniszewie,
Radziwiu, Gozdowie i warszawskie koÊcio∏y: Âw.
Augustyna oraz Âw. Piotra i Paw∏a na Koszykach, a
tak˝e kaplica na cmentarzu na Bródnie. Cichocki
projektowa∏ równie˝ domy. Architekt pozostawi∏ po
sobie liczne artyku∏y fachowe. Publikowa∏ w „Przeglàdzie Technicznym”. Interesowa∏a go szczególnie
sprawa kàpieli natryskowych dla poprawy higieny
najubo˝szych. Zmar∏ w styczniu 1899 r. Msza ˝a∏obna zosta∏a odprawiona w koÊciele Âw. Piotra i Paw∏a w Warszawie, który zaprojektowa∏. Spoczywa na
Powàzkach.
Aldona Nocna

Plan przyj´ç wyborców i interesantów przez radnych
w siedzibie Urz´du Miejskiego
(poniedzia∏ki, w godz. 13.00 - 15.00)

Bartoszek Maciej: 03.11.2008 r.

Marjaƒski Wojciech: 22.12.2008 r.

Czajka Krzysztof: 10.11.2008 r.

Mik∏aszewicz Teresa: 9.12.2008 r.

Draheim Jerzy: 17.11.2008 r.

Nocna Aldona: 29.09.2008 r.

Drobniewska Klara: 24.11.2008 r.

S∏odowicz W∏odzimierz: 6.10.2008 r.

Jaworski Dariusz: 01.12.2008 r.

Szcz´sny Piotr: 13.10.2008 r.

KanaÊ Pawe∏: 08.12.2008 r.

Âwieczkowski Waldemar: 2.10.2008 r.

K∏os Artur: 15.12.2008 r.

Zieliƒski Wojciech: 27.10.2008 r.

Przewodniczàcy Rady Miejskiej - Jerzy Sobierajski
przyjmuje we wtorki w godz. 13.30 - 15.30
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