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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (V)

Jednym z nich by∏a orkiestra za∏o˝ona przez Artura
Golda i Jerzego Petersburskiego, która wyst´powa∏a
dla kuracjuszy w hotelu Müllera, w kawiarni Pod wie˝à,
w restauracji Europa i w kawiarni na basenie termalno-
solankowym. W reklamach zamieszczanych w przedwo-
jennych numerach „Zdroju Ciechociƒskiego” mo˝na
przeczytaç informacje o wyst´pach Golda i Petersburs-
kiego. Lokale rozrywkowe wabi∏y klientów tymi g∏oÊ-
nymi nazwiskami znanymi z wyst´pów w warszaws-
kiej Adrii. W latach trzydziestych XX w. koncerty Golda
i Petersburskiego transmitowa∏o z Ciechocinka Polskie
Radio. Hymn orkiestry nuci∏a ca∏a Warszawa i… Cie-
chocinek. Piosenk´ „Gdy Petersburski z Goldem gra”
po raz pierwszy zaÊpiewa∏a w 1926 roku w rewii „Os-
tania nagoÊç” sama Mira Zimiƒska. S∏owa tego shimmy-
fokstrota napisa∏ znakomity tekÊciarz Andrzej W∏ast.
Fragment piosenki brzmi:

„Gdy Petersburski razem z Goldem gra -
Nie zaÊniesz w nocy a˝ do dnia
I podczas taƒca b´dziesz myÊla∏, ˝e min´∏a chwila z∏a,
Gdy Petersburski z Goldem gra.”

Orkiestra by∏a atrakcjà wielu sezonów, kiedy jesz-
cze nikt nie wierzy∏, ˝e nied∏ugo, 1 wrzeÊnia 1939 r.,
Êwiat zmieni si´ nie do poznania. Artur Gold zginie
w obozie zag∏ady w Treblince, gdzie by∏ zmuszony
graç dla oprawców, a jego brat cioteczny Jerzy Peters-
burski  znajdzie si´ w ZSRR i przemierzy szlak bojowy
z armià gen. W∏adys∏awa  Andersa. Na piosenkach obu
kompozytorów wychowa∏o si´ kilka pokoleƒ s∏ucha-
czy.

Jerzy Petersburski urodzi∏ si´ w 1895 r. w Warsza-
wie. Pochodzi∏ ze znanej rodziny Melodystów. Paulina
z Melodystów Petersburska zadba∏a o wykszta∏cenie
muzyczne swojego syna, który by∏ obdarzony talentem
jak jej rodzeƒstwo. Poczàtkowo sama  uczy∏a go gry

na fortepianie, potem Jerzy studiowa∏ w klasie forte-
pianu u Aleksandra Micha∏owskiego w Konserwatorium
Muzycznym w Warszawie. Nast´pnie wyjecha∏ do Wied-
nia, gdzie zg∏´bia∏ tajniki kompozycji i dyrygentury.
Zaprzyjaêni∏ si´ z w´gierskim kompozytorem opere-
tek Imre Kalmanem, który  zach´ci∏ go, aby zajà∏ si´
muzykà rozrywkowà. Po powrocie do Polski bra∏ udzia∏
w wojnie z bolszewikami. Zaczà∏ komponowaç pio-
senki. Zwiàza∏ si´ z modnymi wówczas teatrzykami
Mira˝ i Czarny Kot. Wspó∏pracowa∏ te˝ z kabaretami
Morskie Oko i Qui Pro Quo. Akompaniowa∏ Poli Negri,
Konradowi Tomowi. Pisa∏ przebój za przebojem. Jego
utwory Êpiewa∏a Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza,
Ludwik Sempoliƒski, Tola Mankiewiczówna i Alek-
sander ˚abczyƒski.

Po wybuchu II wojny Êwiatowej artysta znalaz∏ si´
na terenach okupowanych przez ZSRR. Wspó∏praco-
wa∏ z orkiestrami estradowymi I. Dunajewskiego.
W kwietniu 1942 r. jego zespól zosta∏ przy∏àczony
do teatru 2. Korpusu. Petersburski zosta∏ ewakuowa-
ny razem z armià Andersa i przeszed∏ szlak, który wiód∏
przez Bliski Wschód. Po demobilizacji opuÊci∏ Europ´.
Wyjecha∏ do Ameryki Po∏udniowej. Najpierw zamiesz-
ka∏ w Brazylii. W Argentynie komponowa∏ piosenki,
zajmowa∏ si´ aran˝acjami, nagrywa∏ p∏yty. Wspó∏praco-
wa∏ z Astorem Piazollà. By∏ kapelmistrzem w Teatrze
El Nacional. Po Êmierci ˝ony, ofiary trz´sienia ziemi,
przeprowadzi∏ si´ do Wenezueli. W 1968 roku powró-
ci∏ do Polski. Jego trzecià ˝onà zosta∏a Êpiewaczka Syl-
wia Klejdysz. Doczeka∏ si´ syna, równie˝ Jerzego, któ-
ry jest kompozytorem i satyrykiem. Król Tanga zmar∏
w 1979 roku i spoczywa na Powàzkach.

Ka˝dy meloman zna chocia˝by trzy szlagiery skom-
ponowane przez Petersburskiego. W 1928 r. do rewii
„Warszawa w kwiatach” napisa∏ najwi´kszy przebój
swojego ˝ycia wykonywany przez Stanis∏aw´ Nowic-
kà. „Tango milonga” to jeden z niewielu polskich ut-
worów, który zrobi∏ mi´dzynarodowà karier´. Znany
jest na Êwiecie pod tytu∏em „Oh, Donna Clara”. Mieli
go w swoim repertuarze Mieczys∏aw Fogg i Irena San-
tor.

Drugim znanym przebojem jest utwór „Ta ostatnia
niedziela”. Tekst napisany przez Zenona Friedwalda
mówi o rozstaniu dwojga ludzi. Nic dziwnego, ˝e pio-
senka nazywana bywa tangiem samobójców. Znako-
micie  Êpiewa∏ jà niegdyÊ Piotr Fronczewski. Mo˝na jà
us∏yszeç w filmach „Spalone s∏oƒce” Nikity Micha∏kowa,
„Lista Schindlera” Stevena Spielberga czy  „Trzy kolory”
Krzysztofa KieÊlowskiego.

Innym znanym przebojem jest „Niebieska chustecz-
ka”. Muzyka do rosyjskiego tekstu „Sinyj p∏atoczek”

W sezonach letnich przed II wojnà Êwiatowà w Ciechocinku gra∏y najlepsze zespo∏y muzyczne.
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Orkiestra Golda i Petersburskiego w Sali Malinowej hotelu Müllera
w Ciechocinku




