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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (VI)

Âwiatowej s∏awy sopranistka Janina Korolewicz-
Waydowa (1876-1955) przyje˝d˝a∏a do Ciechocinka,
b´dàc dzieckiem. W opublikowanych w 1958 roku
wspomnieniach „Sztuka i ˝ycie. Mój pami´tnik” opisa∏a
swoje pobyty pod t´˝niami. Zapami´ta∏a Ciechocinek
jako miasto pe∏ne kwiatów. Jej ulubionym miejscem
by∏ park Zdrojowy. Nie przepada∏a za sp´dzaniem cza-
su mi´dzy t´˝niami, które wydawa∏y si´ jej „czarne,
smutne i wiecznie p∏aczàce kroplistymi ∏zami”. Dzieci
pla˝owa∏y wówczas na piaszczystym terenie mi´dzy
nimi. Autorka ksià˝ki zapami´ta∏a, ˝e mieszka∏a z rodzi-
nà na kwaterze w pobli˝u t´˝ni. Dziesi´cioletnia Janka
Korolewicz po raz pierwszy wystàpi∏a publicznie w sa-
li koncertowej (nazywanej póêniej Salà Malinowà)
w hotelu Müllera jako recytatorka. Deklamowa∏a „Lal-
k´” W∏adys∏awa Syrokomli i spotka∏a si´ z du˝ym entu-
zjazmem publicznoÊci. Musia∏a bisowaç i popisa∏a si´
jeszcze wyg∏oszeniem wierszy Teofila Lenartowicza.
Odtàd zosta∏a sezonowà recytatorkà i by∏a ozdobà nie-
jednego wieczoru artystycznego. Bawi∏a si´ równie˝
na organizowanych „kinderbalach”, a jej specjalnoÊcià
by∏ mazur i oberek. W wieku pi´tnastu lat zagra∏a te˝
u boku ówczesnych aktorów dramatycznych: Aleksan-
dry Lüdowej i W∏adys∏awa Szymanowskiego. Zadebiuto-
wa∏a przypadkowo rolà subretki w jednoaktówce. Jak

wspomina∏a po latach: „Przedstawienie posz∏o g∏adko,
publicznoÊç bardzo serdecznie odnios∏a si´ do tego
ryzykownego debiutu, a p. Lüdowa uca∏owa∏a  mnie
czule i da∏a swojà fotografi´ na pamiàtk´.” Zapiski
m∏odziutkiej dziewczyny sà dowodem na to, ̋ e kuracju-
sze cz´sto sami organizowali ˝ycie kulturalne i muzycz-
ne, anga˝owali si´ w wyst´py, przebywajàc kilka tygodni
na kuracji.

Doros∏a Janina Korolewicz wyst´powa∏a na najwi´k-
szych estradach ca∏ego Êwiata. Kszta∏ci∏a g∏os najpierw
w Warszawie pod kierunkiem A. Myszugi, a nast´pnie
we lwowskim konserwatorium u Walerego Wysockiego.
Debiutowa∏a pod nazwiskiem panieƒskim w 1894 r.
partià Hanny ze „Strasznego dworu” Stanis∏awa Mo-
niuszki. W tym samym roku ukoƒczy∏a Konserwato-
rium we Lwowie. Poczàtkowo wyst´powa∏a w Krakowie
i we Lwowie. W 1897 r. Êpiewa∏a razem Enrico Caru-
so na koncercie w Spale dla cara Miko∏aja II z ˝onà.
W latach 1898-1902 by∏a primadonnà Opery Warszaws-
kiej. Wystàpi∏a wówczas w kilku rolach, w tym w 500.
przedstawieniu „Halki” Stanis∏awa Moniuszki. Koncer-
towa∏a te˝ we Lwowie, Krakowie i Kijowie. Po wyjÊciu
za mà˝ cz´sto wyje˝d˝a∏a za granic´ na d∏u˝sze wyst´py.
Âpiewa∏a w Operze Berliƒskiej, w Operze San Carlo
w Lizbonie, w Bukareszcie, Królewskiej Operze w Ma-
drycie. Jej g∏os us∏yszeli tak˝e melomani w Londynie,
Odessie, Petersburgu, Wenecji i Sofii. W 1905 r.  jej
wyst´p w Kijowie w roli Halki da∏ poczàtek przedstawie-
niom w j´zyku polskim po 40 latach przerwy. W ope-
rze „Faust” wystàpi∏a u boku Fiodora Szalapina. Wsz´-
dzie odnosi∏a sukcesy. W 1910 r. wyruszy∏a na tournée
z zespo∏em Metropolitan Opera House po Stanach
Zjednoczonych. Rok póêniej ruszy∏a na podbój Austra-
lii. By∏a w zespole gwiazd zaanga˝owanych przez s∏yn-
nà Melb´. Po powrocie do Europy osiad∏a na d∏u˝ej
we Lwowie, wyst´pujàc nadal na  ró˝nych scenach.
Po wybuchu I wojny Êwiatowej artystka zaj´∏a si´ dzia-
∏alnoÊcià charytatywnà, Êpiewa∏a na koncertach dobro-
czynnych w wielu miastach, pracowa∏a te˝ jako piel´-
gniarka w szpitalu wojskowym we Lwowie. W 1917 r.
zosta∏a dyrektorem Opery Warszawskiej. W 1924 r.
zerwa∏a z karierà Êpiewaczki, choç czasem koncerto-
wa∏a. Zaj´∏a si´ dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà i edukacyjnà.
Jej repertuar obejmowa∏ 70 partii operowych. Mówio-
no, ˝e ma najpi´kniejszy g∏os Êwiata. Zmar∏a w 1955 r.
Spoczywa na Powàzkach. Po Êmierci ukaza∏ si´ jej pa-
mi´tnik „Sztuka i ˝ycie”.

   Aldona Nocna

Do Ciechocinka przyje˝d˝a∏o na wypoczynek i leczenie wielu artystów. Bywalczynià naszego ku-
rortu by∏a sama Ada Sari Na deptaku mo˝na by∏o spotkaç Jana Kiepur´ - by∏ w uzdrowisku w 1921 ro-
ku, u progu s∏awy, aby leczyç  chroniczny nie˝yt dróg oddechowych u doktora Teodora Herynga.
Niektórzy z artystów, którzy zas∏yn´li na Êwiecie, stawiali swoje  pierwsze kroki na scenach uzdrowiska.
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