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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (III)

Przez wiele lat na estradzie pod t´˝niami i w muszli
koncertowej rozbrzmiewa∏a muzyka klasyczna wykony-
wana przez Orkiestr´ Zdrojowà, stra˝ackà  bàdê wojs-
kowà, orkiestr´ filharmoników warszawskich, potem
przez specjalnie utworzonà Orkiestr´ Zdrojowà. Nato-
miast po I wojnie Êwiatowej w kawiarniach, w Sali Ma-
linowej hotelu Müllera, w restauracji Europa, na ba-
senie termalno-solankowym rozbrzmiewa∏a muzyka
taneczna. W uzdrowisku gra∏y najlepsze orkiestry,
a jednà z nich tworzyli kuzyni: Artur Gold i Jerzy Peters-
burski.

Artur Gold urodzi∏ si´ w 1897 r. w Warszawie w ro-
dzinie muzyków. Matka pochodzi∏a z klezmerskiego
rodu Melodystów. Ojciec Micha∏ Gold by∏ pierwszym
flecistà Opery Warszawskiej. Po Êmierci ojca Artur wy-
jecha∏ do wuja w Anglii, gdzie zdoby∏ wykszta∏cenie
muzyczne, uczàc si´ gry na skrzypcach.  Po powrocie
do Polski wyst´powa∏ ca∏e ˝ycie w nocnych klubach,
kawiarniach, rewiach, teatrzykach rewiowych w Warsza-
wie. Razem ze swoim kuzynem i rówieÊnikiem Jerzym
Petersburskim prowadzi∏ od 1922 r. orkiestr´ teatrzyku

Qui Pro Quo. To w∏aÊnie w rewii „Ostatnia nagoÊç”
wykonali s∏ynny póêniej fokstrot ze s∏owami Andrzeja
W∏asta: „Gdy Petersburski razem Goldem gra, nie
zaÊniesz przez noc a˝ do dnia”. Kuzyn uczy∏ Artura:
„Polegaj na w∏asnym talencie i wykorzystuj go w ka˝dej
sytuacji”. Obaj muzycy nale˝eli do najbardziej znanych
w Polsce kompozytorów muzyki rozrywkowej. Napisali
wiele znanych i dotàd ch´tnie Êpiewanych przebojów.
Wystarczy przypomnieç piosenki Golda Êpiewane przez
Zul´ Pogorzelskà, Mir´ Zimiƒskà, Mieczys∏awa Fogga
czy Tadeusza Faliszewskiego. Do dziÊ nucone sà: „Szko-
da twoich ∏ez, dziewczyno”, „Ta ma∏a pi∏a dziÊ”, „P∏ynà
dêwi´ki mej gitary”, „Tulipany”, „Przy kominku”, „Je-
sienne ró˝e”, „Czarne oczy”. Pisali dla niego teksty
najlepsi autorzy, m. in.: Marian Hemar, Andrzej W∏ast,
Ludwik Szmaragd, Wac∏aw St´pieƒ. W 1924 r. Artur
Gold nagrywa∏ p∏yty z orkiestrami tanecznymi w Lon-
dynie dla Columbii, a w latach 30. XX w. nagrywa∏
dla warszawskiej firmy Odeon. Skrzypek wyst´powa∏
w najs∏ynniejszych lokalach: w Morskim Oku, Weso∏ym
Wieczorze, Reksie, Ali-Babie. Kiedy jesienià 1929 r.
otwierano s∏ynnà, ekskluzywnà restauracj´ Adria, nie
zabrak∏o orkiestry Golda i Petersburskiego Êciàgni´tej
z Wiednia. Grano oczywiÊcie jazz. Dansing by∏ czynny
od póênego popo∏udnia do rana.

W latach trzydziestych w sezonie letnim orkiestra
Golda i Petersburskiego gra∏a w Ciechocinku. Ich kon-
certy by∏y atrakcjà uzdrowiska. Przyk∏adowo w „Zdroju
Ciechociƒskim” z 1926 roku mo˝na  przeczytaç reklamy:

„Restauracja i cukiernia
 Hotel Müllera w Ciechocinku

Pod kierunkiem W. Maciejewskiego
OTWARCIE DANCINGU

Do taƒca przygrywaç b´dzie znany
zespó∏ orkiestry pod kierunkiem

ulubieƒców PublicznoÊci
A.GOLDA, J. PETERSBURSKIEGO I ENGLARD A”

W lokalnej prasie ukazywa∏y si´ równie˝ artyku∏y
o ich wyst´pach. Anonimowy autor napisa∏ w czerwcu
tego samego roku: „W niedziel´ poszed∏em odwiedziç
najwi´kszego przyjaciela moich uszu i nóg - p. Golda.
Tegoroczny zespó∏ Gold-Petersburski stanowi ostatni
krzyk tego, co mo˝na pokazaç w tej dziedzinie. Feno-
menalne wprost zgranie zespo∏u jako ca∏oÊci, wysoka
wartoÊç poszczególnych filarów sekstetu (bracia En-
glard), ró˝norodnoÊç instrumentów, urozmaicenia
rodzaju mistrzowskiej gry na pile sprawia to, ˝e t∏umy
melomanów Êciàgajà w goÊcinne progi pana Macieje-

W sezonie letnim do Ciechocinka przyje˝d˝ali nie tylko amatorzy kàpieli w solance, ok∏adów
borowinowych i spacerów pod t´˝niami. GoÊcie przybywali te˝ do uzdrowiska w celach towarzyskich.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Samuel Willenberg, Obozowa orkiestra Artura Golda, 2000, rzeêba
w bràzie, fot. ze zbiorów autora




