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Naszym Drogim Czytelnikom, Sympatykom i Współpracownikom
- wesołych Świąt i wszystkiego, co najlepsze w nadchodzącym roku!

Redakcja

Witamy Nowy Rok! 
Sylwester w rytmie flamenco? Taka okazja zda-
rza się tylko raz w roku. I tylko w Teatrze Ka-
mienica. Wieczór otworzy sztuka „Testament 
cnotliwego rozpustnika” (spektakle o 18.00 i 
21.00). Po spektaklu goście zostaną zaprosze-
ni na wspólny bal - mile widziana fantazja w do-
borze stroju! Bilet na spektakl i bal kosztuje 350 
zł. Więcej informacji na stronie www.teatrkamie-
nica.pl. 

W tę wyjątkową noc wszystko jest możliwe – co 
powiecie na podróż do Afryki? Niezapomniana 
przygoda czeka nas w restauracji La MaMa. Na 
parkiecie zabrzmi gorąca muzyka, a do stołu 
zwabią tradycyjne nigeryjskie smaki serwowa-
ne w formie szwedzkiego stołu. W cenie biletu 
Open Bar z afrykańskimi (i nie tylko) drinkami. 
Koszt imprezy to 250 zł od osoby. Miejsca moż-
na rezerwować telefonicznie (606 95 94 90) lub 
mailowo (arinzenwolisa@lamama.eu).

Idealny wieczór kinomana – oczywiście z do-
brym filmem. Kino Muranów zaprasza na Syl-
westra z X Muzą. 
O 21.00 obejrzymy duńsko-włoski obraz „Wese-
le w Sorrento, Love is All You Need”, niepopraw-
nie optymistyczną komedię o tym, że czasem 
najlepsze zaczyna się wtedy, kiedy myślimy, że 
wszystko jest już za nami. Na weselu w słonecz-
nym Sorrento spotykają się dwie rodziny. Pod-
czas przyjęcia nic nie przebiega zgodnie z pla-
nem. Błyskotliwy scenariusz, przewrotny finał i 
śródziemnomorskie krajobrazy.
O 1.00 – „Wspaniała” w reżyserii Francuza Régi-
sa Roinarda. Akcja rozgrywa się w latach 50. Bo-
haterką jest pochodząca z małego miasteczka 
21-letnia Rose Pamphyle, która marzy o czymś 
więcej niż życiu gospodyni domowej. Wyjeżdża 
więc do Nowego Jorku...
Na zakończenie wieczoru, o 3.30 – „Sugar Man, 
Searching for Sugar Man” Malika Bendjellouola, 
laureat Nagrody Publiczności na festiwalach w 
Sundance, Nowym Jorku, Los Angeles, Melbour-
ne. Opowieść o potędze przypadku i roli szczę-
ścia w  ludzkim życiu. Prawdziwa historia Sixto 
Rodrigueza, piosenkarza, któremu wróżono ka-
rierę większą niż Bobowi Dylanowi, a o którym... 
nikt nie słyszał.
Między seansami kino zapewnia poczęstunki i 
zabawy z DJ’em. Cena biletu – 240 zł od osoby. 
Śpieszcie się: odbiór rezerwacji do 16 grudnia.
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Nowinki zachodniej muzyki tanecznej 
i jazzowej zaczynają docierać do Polski 
na początku lat dwudziestych ubiegłe-
go stulecia. Nie pozostaje to bez wpły-
wu na rozwój tańców wywodzących się 
z jazzu, które wymagają odpowiedniej 
przestrzeni i nastrojowego klimatu na 
modłę zachodnich lokali nocnych. W la-
tach międzywojennych, wzorem Euro-
py Zachodniej, ogromną popularność 
zdobywają „fajfy”, czyli popołudniowe 
spotkania i zabawy taneczne w ulubio-
nej kawiarni lub restauracji. W więk-
szych miastach i uzdrowiskach powsta-
ją restauracje z dansingami, gdzie ba-
wią się ludzie majętni, bywali w świecie 
i żądający od właścicieli lokali rozrywki 
na odpowiednio prestiżowym dla siebie 
poziomie. Na dansingach występują so-
liści zagraniczni, a do tańca przygrywa-
ją najlepsze polskie orkiestry wzorowa-
ne na jazzbandach zza Wielkiej Wody. 
Skład instrumentalny ówczesnych or-
kiestr zależy głównie od poczucia es-
tetyki restauratora, zespołom stricte 

jazzowym często trudno znaleźć pra-
cę. Wszechobecne stają się skrzypce i 
harmonia zapewniające klienteli odpo-
wiedni repertuar. Najwięcej restauracji 
z dansingami ma Lwów, Poznań, Kra-
ków i – oczywiście – Warszawa.

Pierwszym polskim zespołem jazzowym 
jest prawdopodobnie kwintet Zygmunta 
Karasińskiego. Karasiński podczas poby-
tu w Berlinie nawiązał kontakty z amery-
kańskimi muzykami grającymi dixieland i 
teraz czuje w sobie misję liderowania ko-
legom. W Polsce jednak nie ma zbyt wie-
le możliwości rozwoju. Karasiński gra 
na skrzypcach i alcie, Jerzy Petersbur-
ski na fortepianie, Fred Melodyst na ban-
jo, a skład uzupełnia dwóch Niemców. W 
1923 roku zespół Karasińskiego uświet-
nia otwarcie dansingu „Oaza” przy ulicy 
Wierzbowej. Lider poszerza skład o czte-
rech muzyków: w roli drugiego pianisty 
występuje Szymon Kataszek, z którym 
jeszcze podczas nauki w konserwatorium 
Karasiński improwizował muzykę do nie-

R E P E R T U A R Y

Fundacja Jazz Jamboree i Kino 
Muranów zapraszają wszystkie 
dzieci na poranki jazzowe. Do zna-
nych filmów anonimowych popularni 
muzycy jazzowi skomponowali muzy-
kę, którą będą wykonywać równolegle 
z wyświetlanym obrazem. Po projekcji 
warsztaty artystyczne.
8 grudnia, „Reksio kosmonauta”, 
„Przygody Bolka i Lolka: Zdobywcy 
przestworzy, Bolek i Lolek: Kosmo-
nauci”, „Przygody Myszki: Myszka na 
wycieczce”.
Na żywo zagra: Zespół Borysa Jan-
czarskiego.
15 grudnia, „Reksio taternik”, „Przy-
gody Bolka i Lolka: Zimowe zawody, 
Bolek i Lolek: Yeti”, „Przygody Myszki: 
Zimowa wycieczka”.
Na żywo zagra: Blues Fellows. 

W Alei Solidarności (dawne Leszno) 
bywała niemal codziennie: koncerto-
wała w Cafe Sztuka razem z Włady-
sławem Szpilmanem. Piękna, utalen-
towana, obdarzona hipnotyzującym 
głosem, przyciągała tłumy. Po wojnie 
na jej karierę padł jednak cień – zosta-
ła oskarżona o kolaborację z Niemca-
mi. Wiera Gran do końca życia walczy-
ła o swoją godność. Spektakl w Te-
atrze Kamienica w reżyserii Barbary 
Sass przypomina sylwetkę tej niezwy-
kłej artystki. Spowiedź piosenkarki 
przeplatana jest starymi piosenkami, 
które wykonywała. W rolach głównych 
Justyna Sieńczyłło i Paweł Burczyk.

„Brat Nicolaus każe mi całą ziemię 

pokrywać bielą, morze i rzeki – lazu-
rem, wyspy – różnorakimi barwami, 
byle tylko były widoczne, góry – um-
brą i czernią, a wszystko to opisywać 
złotem i minią. Tak właśnie robię, ale 
mam przecież swoje własne oczy, któ-
re mówią mi co innego” - pisze Jacek 
Dehnel, wcielając się w postać rene-
sansowego miniaturzysty. Jego naj-
nowsza książka, „Kosmografia, czyli 
trzydzieści apokryfów tułaczych”, to-
warzyszy arcyciekawej ekspozycji w 
Pałacu Krasińskich „Świat Ptoleme-
usza - włoska kartografia renesanso-
wa w zbiorach Biblioteki Narodowej”.
Kuratorzy wystawy zgromadzili 30 
map z  „Geografii”  Klaudiusza Pto-
lemeusza w najsłynniejszej redakcji 
Nicolausa Germanusa z 1467 roku, 
a także XVI-wieczne morskie atla-
sy Antonia Milla i Angela Freduccie-
go. Wśród nich „Atlas” Germanusa 
to absolutny unikat. Do dziś zacho-
wało się zaledwie kilkanaście jego 
XV-wiecznych kopii, z czego wersja 
Biblioteki Narodowej jest jednym z 
trzech egzemplarzy sygnowanych. Do 
Polski księga trafiła w 1467 roku jako 
podarunek od papieża Grzegorza XIII 
dla kanclerza Jana Zamoyskiego. Do II 
wojny światowej „Atlas” znajdował się 
w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej. W 
1946 roku to, co pozostało ze zbiorów 
słynnego rodu przekazał ostatni Ordy-
nat Jan Zamoyski Bibliotece Narodo-
wej jako wieczysty depozyt. 
Wystawa czynna jest do 22 grudnia. 
Mapy można też oglądać na stronie 
Ptolemeusz.bn.org.pl. 

Nowinki zachodniej muzyki tanecznej i jazzowej zaczyna-
ją docierać do Polski na początku lat dwudziestych ubie-
głego stulecia. Nie pozostaje to bez wpływu na rozwój tań-
ców wywodzących się z jazzu, które wymagają odpowied-
niej przestrzeni i nastrojowego klimatu na modłę zachod-
nich lokali nocnych. 

Złoty  wiek jazzu
mych filmów. Grupa gra w teatrzykach i 
kabaretach, a nawet bierze udział w to-
urnée reklamowym motocykli Indian! W 
1924 roku zespół nagrywa swoje pierw-
sze płyty i... przenosi się do Krakowa.

W „Oazie” pozostaje Petersburski - wy-
stępuje jako coleader w orkiestrze Artu-
ra Golda. Obaj są polskimi Żydami. Ich 
ogromna popularność przechodzi do le-
gendy, zostaje nawet utrwalona w tek-
ście fokstrota z roku 1926: „Gdy Peters-
burski razem z Goldem gra, nie zaśniesz 
przez całą noc aż do dnia!”. Niezależnie 
od „Oazy” Gold razem z bratem Henry-
kiem, skrzypkiem, w 1925 roku zakła-
da oktet: zespół nagrywa dla wytwórni 
„Syrena” i występuje w kawiarni „Bode-
ga” w Pasażu Italia przy Nowym Świe-
cie.

W lutym 1925 roku stacja Polskiego To-
warzystwa Radiotechnicznego zaczy-
na nadawać audycje próbne: puszcza 
sporo jazzu, a także transmituje kon-
certy ze wspomnianej „Oazy” i teatrzy-
ku „Qui Pro Quo” mieszczącego się w 
Galerii Luxenburga przy ulicy Senator-
skiej. Rok później działalność inauguru-
je warszawska stacja Polskiego Radia - 
z tej okazji emituje nagrania jazzu euro-
pejskiego i amerykańskiego. Słuchacze 

mają niekiedy ambiwalentne odczucia, 
ale poziom polskich jazzbandów szybko 
rośnie. Prezentowane są polskie nagra-
nia wytwórni „Syrena” i „Odeon”, a do 
listy lokali z transmisjami na żywo do-
łącza kawiarnia „Ziemiańska” zlokalizo-
wana przy placu Dąbrowskiego. Kiedy 
na początku lat trzydziestych rusza pro-
dukcja rodzimych filmów dźwiękowych, 
muzycy i kompozytorzy (wśród nich 
liczni już jazzmani) maja pracy w bród. 

W 1927 roku ukazuje się debiutanc-
ki numer „Jazzu” (dość zresztą efeme-
ryczny, na kontynuację czasopisma śro-
dowisko jazzowe będzie musiało pocze-
kać aż do roku 1956). W pierwszym nu-
merze magazynu pojawiają się reklamy: 
w „Café Italia” przy Nowym Świecie ma 
wystąpić orkiestra Freda Melodysta, w 
„Oazie” rezydentem jest Henryk Gold, 
a firma Gebethner i Wolf wydaje nuty z 
muzyką taneczną na rok 1927. 

Oprócz wspomnianych grup na począt-
ku lat trzydziestych funkcjonują w Pol-
sce jeszcze dwie orkiestry taneczne: 
Zygmunta Wiehlera i Henryka Warsa 
(Warszawskiego). Ten drugi to biznes-
men, kierownik muzyczny wytwórni 
płytowej „Syrena”, kompozytor muzy-
ki filmowej i piosenek-evergreenów. W 

tym czasie młodziutki Andrzej Panufnik 
komponuje fokstrota w stylu jazzowym, 
słowa pisze Hemar, a Adolf Dymsza wy-
konuje go w teatrzyku „Wielka Rewia” 
przy ulicy Karowej. Na estradach poja-
wiają się młodzi muzycy, wyrośli ze śro-
dowiska orkiestr szkolnych i wojsko-
wych, którzy jawnie rywalizują z pio-
nierami polskiego jazzu. Do Polski zbie-
ga niemiecki Żyd o polskich korzeniach, 
przerażony nazistowską retoryką, 
świetny trębacz Ady Rosner. W jego śla-
dy idzie kilkunastu muzyków niemiec-
kich prezentujących świetny warsztat 
i nieprzeciętną muzykalność. Powsta-
je międzynarodowy septet z dwoma Po-
lakami w składzie, który w następnych 
latach rozrasta się o kolejnych naszych 
muzyków, w tym o klarnecistę i sakso-
fonistę Aleksandra Halickiego. W 1936 
roku orkiestra występuje w kawiarni 
„Esplanada” przy ulicy Sienkiewicza. 
Składy większości polskich zespołów 
swingowych powiększają się nawet do 
kilkunastu muzyków – powstają bigban-
dy na wzór amerykański. 

W stolicy jazz popularyzuje pochodząca 
z rodziny polsko-żydowskiej Janina Ro-
twandówna, tłumaczka list dialogowych 
z anglosaskich filmów i korespondent-
ka „Melody Maker”. Kilka razy w roku 

bywa w Londynie, skąd przywozi nie 
tylko płyty, ale także newsy jazzowe. W 
swoim mieszkaniu przy Nowym świecie 
urządza płytowe jam sessions z udzia-
łem muzyków występujących w mie-
ście. Częstym gościem jest u niej wspo-
mniany już Ady Rosner, gwiazda „Pala-
is de Danse” przy ulicy Rymarskiej (dziś 
plac Bankowy) i „Café Club” w Alejach 
Jerozolimskich.

Od 1923 roku w lokalu przy ulicy Konop-
nickiej prowadzi działalność warszaw-
ski oddział YMCA, propagując jazz po-
przez udostępnianie płyt i czasopism ro-
dzaju „Down Beat”. W 1937 roku dwaj 
entuzjaści tej muzyki, Stefan Buchholtz 
i Maciej Dobrzyński, powołują do życia 
sekcję Jazz Club YMCA. Na koncerty i 
jamy przychodzi warszawskie środowi-
sko muzyczne: bywają tu Jerzy Wasow-
ski, Kazimierz Rudzki, Ady Rosner, mło-
dziutki Kazimierz Turewicz. Jazzmenów 
można posłuchać także w nocnym klu-
bie „Adria” przy ulicy Moniuszki, w ka-
baretach i teatrach rewiowych: „Mor-
skie Oko” przy ulicy Jasnej, „Banda” 
przy Mokotowskiej, „Miraż” przy No-
wym Świecie róg Świętokrzyskiej  (gra-
li tam jeszcze Goldowie i Petersburski). 
Rok później rozpoczęcie sezonu jesien-
nego w „Adrii” jest uświetnione otwar-
ciem „Pawilonu Tureckiego”, gdzie gra 
orkiestra Kataszka. Warszawiacy są za-
praszani do „Adrii” także na występy ze-
społów: Henryka Golda w sali dancingo-
wej, Karasińskiego w „Champagne Pa-
villon” oraz skrzypka i aranżera Juliana 
Skotnickiego w salonie „Vive”.

Pionierzy polskiego jazzu w międzywo-
jennej Warszawie stworzyli środowisko 
muzyczne, dając impuls pokoleniu po-
wojennemu, które w latach pięćdzie-
siątych umieści jazz na wyższej półce. 
Ale to już inna historia...

Tomasz Piotrowicz
Dziennikarz muzyczny, nauczy-

ciel wiedzy o kulturze i łaciny w 
Społecznym LO nr 7 

im. B. Geremka

Julian Tuwim, poeta, a także autor wodewili, skeczy, librett operetkowych, Fryderyk Jarossy, konferansjer, re-
żyser teatralny i dyrektor wielu teatrów kabaretowych międzywojennej Warszawy, oraz Marian Hemar na 
widowni teatru Cyrulik Warszawski, foto: PAP/CAF-archiwum

Kompozytorzy Szymon Kataszek (z lewej) i Zygmunt Karasiński (z pra-
wej) w towarzystwie redaktora IKC Jana Śmiechowskiego.
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Warto zobaczyć co stracili-
śmy. 

Gannie biegła ile sił w nogach. Kie-
dy Terry zadzwonił do niej z proś-
bą o zamknięcie sklepu, nie spo-
dziewała się, że ujrzy w środku wła-
mywacza. Przedzierała się przez za-
śnieżone ścieżki, a w głowie wciąż 
dudniły jej słowa chłopaka: „Po-
winienem był cię zabić!”. Nie mo-
gła uwierzyć, że  ucieka przed mor-
dercą. Jeśli zabójca ruszy za nią w 
pościg, Gannie na pewno nie star-
czy sił, by go zgubić. Było strasz-
nie ciemno, słońce zdążyło schować 
się za horyzontem, a ona nie miała 
latarki - upuściła ją w sklepie, kie-
dy ujrzała włamywacza. Całe szczę-
ście, że znała drogę na pamięć. Tyl-
ko dzięki temu miała szansę prze-
żyć. Wszystkie myśli skupiła teraz 
na ucieczce. Była już dobry kawałek 
od sklepu, gdy dobiegł ją głos wła-
mywacza. Przyspieszyła tempa. Ale 
w tej chwili  niespodziewanie upa-
dła. Nie czuła nóg, za nic nie mogła 

się poruszyć ani złapać oddechu. 
Była obezwładniona.
Wtedy kątem oka zauważyła syl-
wetkę człowieka. To był chłopak ze 
sklepu, powoli zbliżał się w jej stro-
nę. Gannie zacisnęła powieki.
Ona umrze, tu i teraz, z ręki tego 
człowieka.
Wpadła w panikę. Chłopak musiał 
być tuż tuż. Mimo strachu, otworzy-
ła oczy.
Zobaczyła białe włosy i jarzące błę-
kitem oczy, które przeszywały ją na 
wylot.
Krzyknęła i straciła przytomność.

Chłopak przyglądał się jej jeszcze 
przez chwilę. Była szybka – musiał 
to przyznać. Gdyby nie zamroził jej 
w porę, zdołałaby uciec i ostrzec po-
zostałych.
Rozejrzał się dookoła, czy nikt się 
na niego nie zakradł. Ale w tych 

ciemnościach ledwo mógł cokol-
wiek zobaczyć.
„Dziewczyna umarła ze strachu” - 
pomyślał i przyjrzał jej się dokład-
niej. „W zasadzie jej rasa nie różni 
się jakoś specjalnie od jego” – uznał 
po chwili. Widać nie dysponowa-
ła żadnymi mocami, bo zamiast go 
zaatakować, rzuciła się do ucieczki. 
Chłopcu zrobiło się jej żal, ale prze-
konany był, że postąpił właściwie. Z 
pewnością nie przeżyłby zbiorowe-
go natarcia tubylców, chciał unik-
nąć tego za wszelką cenę. Nawet za 
cenę życia tej dziewczyny.
Chłopak odwrócił się na pięcie i ru-
szył z powrotem do sklepu. Rozmy-
ślał teraz nad strategią, jaką powi-
nien obrać, gdyby pojawili się kolej-
ni napastnicy. Likwidowanie jedne-
go po drugim wydawało mu się nie-
realne, w końcu i tak wymyślą spo-
sób, aby się do niego dostać.
„Niech spróbują”’ – pomyślał. Sko-

ro samemu Królestwu nie udało się 
go dorwać, jakie szanse ma ta rasa?
Zaczął się zastanawiać, jak bardzo 
rozwinięte są osobniki na plane-
cie, do której przybył. Jeśli będzie 
miał do czynienia jedynie z bronią 
białą, nie ma się czego obawiać. Z 
pewnością ich technologia jest bar-
dzo zbliżona do tej, którą wymyśli-
ła jego rasa. Nie chciał uwierzyć, 
że na ścieżce rozwoju ludzie mogli 
prześcignąć Hehaterów i rasę Dour. 
Sam należał do Dour, nie chciał sta-
wiać nikogo ponad siebie.
„Szkoda, że dziewczyna zginęła” – 
westchnął w myślach. Gdyby tylko 
nie spanikowała, kiedy go zobaczy-
ła...
Chłopak widać nie zdawał sobie 
sprawy, jak przerażający może być 
dla innych.
Nagle zatrzymał się w miejscu. „A 
jeśli ta rasa nie umiera ze strachu?” 
– pomyślał.
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C A R V E R
Oddajemy w Wasze ręce czwarty odcinek powieści „Carver” Marka Ślusarczyka, 
absolwenta Społecznego Gimnazjum nr 55 STO.
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O tym, jakich szlagierów słuchano na 
Muranowie przed wojną, wiemy niewie-
le. W 1871 roku w ogródku zakładu piwa 
bawarskiego na Nalewkach 19 działał 
drugorzędny kabaret Grenada. Jego wła-
ścicielem był niejaki Mintz. Oprócz pro-
wadzenia bufetu zapraszał do siebie ze-
społy - w 1871 roku grał w Grenadzie 
znany zespół dyrektora Russanowskie-
go. Przygrywał do królującego w lokalu 
piwa, ale co dokładnie należało do jego 
repertuaru niestety niewiadomo. 

Nieopodal, bo na ul. Bielańskiej, istniała 
z kolei operetka w teatrze Nowości. Mu-
zyka była tu zdecydowanie bardziej wy-
szukana: od 1925 roku na scenie teatru 
występowała słynna orkiestra taneczna 
Artura Golda i Jerzego Petersburskiego, 
jedna z pierwszych tego rodzaju w Pol-
sce. Orkiestra specjalizowała się w tan-
gach argentyńskich. Jej założyciel, Artur 
Gold, grał na skrzypcach, skomponował 
też muzykę do wielu przedwojennych 
piosenek, które śpiewali m.in. Loda Hala-
ma, Eugeniusz Bodo czy Tadeusz Olsza. 

Nie dla melomanów
Na Muranowie muzyka nie przestała 
rozbrzmiewać nawet wtedy, gdy dziel-
nicę północną opasano murem getta. 
Z dzienników i wspomnień Mary Berg, 
Henryka Makowera czy Antoniego Ma-
rianowicza wiemy, kto, co i gdzie grał 
lub śpiewał.

Wspomniany Artur Gold trafił do get-
ta w 1940 roku. Wraz z nim trafiły też 
„Jesienne róże”, jeden z jego najwięk-
szych przebojów. Muzyk zarabiał grą na 
skrzypcach w kawiarni Nowoczesna na 
Nowolipkach 10. Przez pewien czas to-
warzyszył Władysławowi Szpilmanowi. 
W Nowoczesnej występowała zresztą 
niejedna gwiazda przedwojennej War-
szawy. Na scenę wychodził na przykład 
Michał Znicz, charakterystyczny aktor 
znany z komediowych ról drugoplano-
wych: podstarzałych amantów, zasadni-
czych urzędników, naiwnych nauczycie-
li, pozornie surowych oficerów. W Nowo-
czesnej śpiewał popularne szlagiery. 

Muzyka była stale obecna w kawiar-
ni, ale nie przyciągała melomanów. To 
z tego powodu Szpilman wspominał lo-
kal fatalnie, bo nikt spośród zjawiających 
się tu spekulantów nie zwracał na jego 
granie najmniejszej uwagi. Pewnego 
razu jakiś handlarz poprosił go, by prze-
stał na chwilę grać, bo muzyka „nie po-
zwalała mu sprawdzić czystości dźwięku 
odkupionych właśnie od kogoś  złotych 
dwudziestodolarówek. Chciał uderzyć 
monetami o marmurowa płytę, unieść ją 
do ucha i wsłuchać się w dźwięk jedy-
nej muzyki, jaka zdawała się go intere-
sować.” Cóż, do Nowoczesnej nie przy-
chodziło się dla przyjemności, ale by za-
łatwić interesy. 

Opowiem wam bajkę liliową
Tak zaczynała się piosenka, którą Szpil-
man napisał dla popularnej piosenkar-
ki Wiery Gran, gdy z Nowoczesnej prze-
niósł się do Cafe Sztuka na Lesznie 2. 
„Jej pierwszy bal” od razu stał się hitem, 
a duet Szpilman–Gran przeszedł do hi-
storii. 

Cafe Sztuka to był inny świat: w Nowo-
czesnej pianista przygrywał do kotleta, 
tutaj koncertował. Jak wspominał, ka-
wiarnia podzielona była na dwie części: 
dla amatorów dobrej kuchni przeznaczo-
no bufet z de volaille’ami i Strogonoffa-
mi, dla melomanów odrębną „salę kon-
certową”. Cafe Sztuka miała duże am-
bicje artystyczne, nie jest przesadą po-
wiedzieć, że była najważniejszym miej-
scem muzycznego świata getta. Wystę-
powali tu najwybitniejsi: oprócz Szpilma-
na i Wiery Gran działał na przykład Wła-
dysław Szlengel, poeta, autor tekstów 
kabaretowych, który współtworzył pro-
gram satyryczny „Żywy dziennik” – mó-
wioną gazetę komentującą aktualne wy-
darzenia w getcie. To jego teksty wspo-
minała zapewne Mary Berg w „Dzienni-
ku z getta warszawskiego”: „Sama epi-
demia tyfusu też jest tematem do żar-
tów. Jest to śmiech przez łzy, ale jednak 
śmiech. To nasza jedyna broń w getcie 
– nasi ludzie śmieją się ze śmierci i hitle-
rowskich dekretów.” 

Szlengel występował w Cafe Sztuka 
m.in. z Andrzejem Włastem, legioni-
stą, poetą, tłumaczem librett, współ-
pracownikiem przedwojennych ka-
baretów Qui pro Quo, Perskie Oko, 
Czarny Kot. Włast był autorem ponad 
dwóch tysięcy piosenek: wzruszają-
cych, jak „Warszawo ma”, z charak-
terem - „Tango Milonga”, miłosnych 
- „Całuję Twoją dłoń, Madame” czy 
wreszcie biesiadnych, jak popularna 
do dziś (za sprawą Szwagierakolaski) 
„U cioci na imieninach”. Na początku 
1943 roku przyjaciele próbowali Wła-
sta wyprowadzić z getta. Nie udało 
się: na widok niemieckich strażników 
poeta wpadł w panikę, zaczął uciekać 
i został zastrzelony. Nie zobaczył już 
swojej Warszawy…

Słowik w klatce
Gdy komuś sprzykrzyło się wysublimo-
wane towarzystwo Szpilmana, Szlen-
gela i Własta, mógł przenieść się do te-
atru Femina – dwa kroki dalej, na Lesz-
nie 35. Femina miała własną orkiestrę, 
chór i balet.  Dyrektorem artystycz-
nym i literackim teatru był Jerzy Juran-
dot (przed wojną napisał dialogi m.in. 
do znanego filmu „Ada! To nie wypa-
da!”). Podczas gdy w Cafe Sztuka kró-
lowała Wiera Gran, tutaj scena należa-
ła do młodziutkiej Marii Ajzensztadt, 
córki Dawida Ajzensztadta, dyrygen-
ta chóru warszawskich synagog Noży-
ków i Wielkiej. Marysia zasłynęła jako 
piosenkarka, choć przed wojną chcia-
ła zostać pianistką - gry na fortepia-
nie uczyła się u Zbigniewa Drzewiec-
kiego, współpomysłodawcy Konkursu 
Chopinowskiego. Kiedy wraz z rodzi-
cami trafiła do getta, postawiła jednak 
na piosenkę. W Teatrze Femina kon-
certowała razem z ojcem. Repertuar 
miała bardzo różnorodny: od żydow-
skich piosenek, przez popularne szla-
giery, na ariach operowych z „La Tra-
viaty” i „Madame Butterfly” kończąc. 
Tłumy ściągały na występy Ajensztadt, 
o jej głosie krążyły legendy. Mieszkań-
cy getta nazywali ją „słowikiem get-
ta” i mawiali, że swym śpiewem osła-
dza ostatnie chwile ich życia. Szpilman 
wspominał: „cieszyłaby się dziś sławą 
wśród milionów ludzi ze względu na 
cudowny głos, gdyby Niemcy jej póź-
niej nie zamordowali.” 

Tańczące getto
W latach 1939–41 w getcie warszaw-
skim działały legalnie trzy teatry grające 
w języku jidysz (Na Pięterku – Nowolipki 
29, Nowy Azazel – Nowolipie 72 i Melo-
dy Palace – Rymarska 12) oraz dwa gra-
jące w języku polskim (Femina – Leszno 
35 i Nowy Teatr Kameralny – Nowolip-
ki 48/50). Do tego na pobliskiej Dzielnej 
1 Teatr Eldorado i Bon Apetit na Nalew-
kach 37. Wszystkie wystawiały żydow-
skie, polskie i światowe dramaty, utwory 
satyryczne oraz rewie. Na widowniach 
był zawsze komplet – w sezonie zimo-
wym 1941/42 w jednym tylko miesiącu 
odbyło się w teatrach łącznie 180 przed-
stawień. Nic dziwnego więc, że mura-
nowskie ulice Leszno, Nowolipki i No-
wolipie nazywano podczas okupacji pol-
skim Broadwayem.

Teatry i kabarety miały swoje specjaliza-
cje. Nowy Azazel znany był z repertuaru 
dramatycznego, Melody Palace z opere-
tek (jednej zimy odbyła się tu zabawa 
karnawałowa z konkursem na najpięk-
niejsze nogi), kabaret Na Pięterku ce-
lował w rewie (z aktorką Reginą Cukier 
i tancerką Różą Gazel w rolach głów-
nych), dwa razy zorganizował też impre-
zy dla najmłodszych – dochód z imprez 
przeznaczony był na dożywianie dzie-
ci. Natomiast największe ambicje arty-
styczne miał Nowy Teatr Kameralny. Pro-
wadził go Andrzej Marek, dramaturg, te-
atrolog, w latach 20. pionier kina jidysz 
i popularyzator kultury żydowskiej. Te-
atr działał w podziemiach kościoła św. 
Augustyna i wystawił kilka pamiętnych 
sztuk ze znakomitymi kreacjami Micha-
ła Znicza i Diany Blumenfeld. 

„Getto tańczy” – podsumował w „Kroni-
ce getta warszawskiego” Emanuel Rin-
gelblum, twórca podziemnego Archi-
wum Getta Warszawskiego. Jak mogło 
być inaczej, skoro na niewielkiej prze-
strzeni znalazło się tylu solistów i mu-
zyków: z orkiestry Filharmonii Warszaw-
skiej, Teatru Wielkiego, Operetki, Polskie-
go Radia. Szkoda tylko, że z tej świetnej 
artystycznej tradycji niewiele dziś zosta-
ło, a o ostatnie przyczółki muranowskiej 
sztuki (Opera Kameralna, kino Femina) 
toczą od niedawna prawdziwe boje o 
przetrwanie.

Monika Utnik-Strugała

Muranowski Broadway
Nawet wtedy gdy dzielnicę północną zamknięto w murach 
getta, muzyka nie ucichła. Grano i śpiewano, „żeby choć 
przez dwie godziny zapomnieć o otaczającym nas piekle”  
– wspominała piosenkarka Wiera Gran. 
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26

tel. (22) 392 61 44
www.ck.muranow.waw.pl

Teatr Kamienica
Al. Solidarności 93
tel. 22 624 01 99

www.teatrkamienica.pl

Opera Kameralna
Al. Solidarności 76b
tel. (22) 831 22 40

www.operakameralna.pl

Kino Muranów
DKF Muranów
ul. Andersa 1

(22) 635 25 29
www.muranow.pl

Kino Femina
Al. Solidarności 115
tel. (22) 654 45 45

www.heliosnet.pl

Atelier Joanny Klimas
Sklep i kawiarnia

tel. (22) 831 02 92
ul. Nowolipki 2

www.joannaklimas.com

Biblioteka Publiczna
i III Czytelnia Naukowa

Al. Solidarności 90
tel: (22) 838-39-72
www.bpwola.waw.pl

Tyflogaleria Bibliote-
ki Centalnej Polskiego 
Związku Niewidomych

ul. Konwiktorska 7
(0-22) 635-33-20

www.biblioteka-pzn.org.pl

Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62
(0-22) 826 90 91

www.muzeumniepodleglosci.
art.pl

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego

ul. Świętojerska 5/7
tel.(22) 860 01 73

www.iwp.com.pl

Sklep
ekologiczny

ul. Nowolipie 25,
tel. 226365333
 www.ekodary.pl

Restauracja Arsenał
ul. Długa 52

(0-22) 635 83 77
www.restauracjaarsenal.pl

Dzika Pokusa
ul. Dzika 4

(0-22) 831 01 71
www.dzika4.pl

UFA
Fundacja Centra
ul. Nowolipki 20

www.u-f-a.pl

La Mama
ul. Andersa 23

(0-22) 226 35 05
www.lamama.eu

Chwila Da Klub
ul. Ogrodowa 31/35, W-Wa

facebook.com/ChwilaKlub

Dom Smaków
 ul. Stawki 2

tel. (22) 860 62 96
info@domsmakow.pl

Ważne adresy

2012 ROK JANUSZA KORCZAKA
Więcej informacji na stronach: www.jhi.pl, www.przystanekkorczak.pl i na Facebooku
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Dobiega końca remont cen-
trum handlowego Klif na 
Okopowej. Ta jedna z naj-
starszych galerii handlowych 
Warszawy powstała 13 lat 
temu i od tego czasu zdążyła 
się zestarzeć, stąd decyzja o 
odświeżeniu jej elewacji. Fa-
sada budynku ma przypomi-
nać diament, urzekać lekko-
ścią i elegancją, projektan-
ci użyją tu nowego materiału  
z żywicy akrylowej i minera-
łów naturalnych (Klif ma być 
pierwszym budynkiem w Pol-
sce z elewacją tego typu). Od-
nowione zostaną też wnętrza: 
pojawią się m.in. nowe toale-
ty. Za projekt odpowiada biu-
ro Grupa 5.

Rusza III edycja plebiscytu 
Stołeczne-Społeczne na naj-
ciekawszą organizację poza-
rządową. W konkursie bierze 
udział 57 miejsc-kandydatów. 
Wśród nich znalazły się rów-
nież Stacja Muranów. EKO-
Inkubator NGO, La Mama. 
Do 12 grudnia można głoso-
wać na swoich ulubieńców za 
pośrednictwem formularza 
www.warszawa.ngo.pl/sto-
leczne-spoleczne. Na głosują-
cych czekają nagrody.

Teatr Kamienica w ramach 
projektu „Kwadrans po nie-
parzystej” szuka artystów-
amatorów, którzy chcieliby 
wystąpić z wieczorem autor-
skim. Mała scena i przytul-
ne oświetlenie kawiarni Na-
sza Warszawa zapewni auto-
rowi wieczoru kameralną at-
mosferę. To jedyna taka oka-
zja, by zaprezentować swój 
talent przed rodziną i przy-

jaciółmi. Projekt zakłada wy-
stępy dwa razy w tygodniu: 
w niedziele o 17.12 i wtorki 
o 19.15. Przewidywany czas 
trwania wieczoru autorskie-
go: 45 minut. Kontakt: Nata-
lia Kamińska, n.kaminska@
teatrkamienica.pl.

Na jesienne i zimowe wieczo-
ry zapraszamy do DKFu dzia-
łającego przy Centrum Kar-

melicka. Zaczęliśmy projek-
cją „Gabinetu doktora Cali-
gari”, 19 stycznia o 17.15 za-
praszamy na „Sokoła maltań-
skiego”. Więcej informacji na 
www.ck.muranow.waw.pl

Aby dziś postawić nową bud-
kę, musimy uzyskać opi-
nię Wydziału Estetyki Prze-
strzeni Publicznej, a jeśli te-
ren objęty jest ochroną kon-
serwatorską - zgodę konser-
watora zabytków. A co z bud-
kami, które już istnieją? Jak 
ta na rogu Nowolipek i Jana 
Pawła II? Wybite szyby, nie-
cenzuralne napisy nie wy-
stawiają nam dobrej opinii. 
Zmieńmy to! Uliczna prowi-
zorka zainspirowała Marci-
na Wojciechowskiego z Gru-
pyM20 do stworzenia pro-
jektu fotograficznego. - Fo-
tografujcie te maszkary, po-
każcie wszystkim, że jakość 
przestrzeni miasta nie jest 
nam obojętna - apeluje po-
mysłodawca. Zdjęcia moż-
na zgłaszać za pośrednic-
twem strony M20.waw.pl 
oraz funpage’a na Facebo-
oku „Mamy dość koszmar-
nych bud w Warszawie.

MUS

Aktualności - co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy

W ostatnich dniach października w Społecznym LO nr 7 
im. B. Geremka i Społecznym Gimnazjum nr 55 przy Kar-
melickiej 26 odbyły się warsztaty muzyczne z cyklu „Har-
monie i hałasy”. Uczestnicy poznali partytury graficzne 
Romana Haubenstocka-Ramatiego, a następnie wykona-
li je podczas uroczystego koncertu. Orkiestrę stworzyli 
uczniowie gimnazjum i liceum - zagrali na instrumentach 
(trąbkach, marakasach, ksylofonach, itp.) zbudowanych z 
przedmiotów codziennego użytku. Koncert można zoba-
czyć na stronie internetowej www.sg55.waw.pl.

R E K L A M A


