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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (IV)

O Ciechocinku powsta∏o wiele piosenek. Wiele
osób potrafi zanuciç „Na deptaku w Ciechocinku”
(muzyka Urszula Rzeczkowska, s∏owa Jan Tadeusz
Stanis∏awski), utwór Êpiewany w latach szeÊçdziesiàtych
przez Danut´ Rinn i Bohdana Czy˝ewskiego, ale ma∏o
kto zaÊpiewa ju˝ przedwojenny przebój „Na to jest
Ciechocinek” grany cz´sto na dancingach - nawet
po 1945 r., ze s∏owami:

Czy pan chce zawsze mieç serce zdrowe
I dzieci zdrowe, gibkie i ró˝owe?
JeÊli coÊ nocà, dniem w koÊciach zagra,
Mo˝e m´czy, mo˝e dr´czy podagra?
Czy pan wie, jaki b∏àd ma twa luba?
A mo˝e jest dlatego smutna, bo gruba?
To „na pe” przyda si´ jedna próba,
To co wie ju˝ od lat ca∏y Êwiat:
Na to jest Ciechocinek, pe∏en s∏oƒca i ró˝
Z stukilowych dziewczynek - Greta Garbo i ju˝!
Basen sam si´ uÊmiecha, do p∏ywalni wi´c w mig
Kto o kulach przyjecha∏, ten wyjedzie jak smyk.
Na to jest Ciecho-smyk!

Autorami tego tanga sà znani i popularni przed woj-
nà kompozytorzy: Zygmunt Karasiƒski i Szymon Kata-
szek. W latach mi´dzywojennych w sezonie letnim ich
orkiestra jazzbandowa gra∏a do taƒca w Ciechocinku.
Wyst´powa∏a w kawiarni basenu termalno-solankowe-
go, w restauracji Europa i Sali Malinowej hotelu Mül-
lera. Jazzmani napisali te˝ o ciechociƒskiej p∏ywalni
inny utwór. By∏ to fokstrot, reklamujàc jà, ˝e jest tu naj-
milej, „bo tam si´ czujesz m∏odszy o dziesi´ç lat”,
„a ka˝da z paƒ wyglàda jak ró˝y kwiat”. W latach trzy-
dziestych XX wieku Szymon Kataszek i Zygmunt Ka-
rasiƒski wyst´powali razem z Arturem Goldem i Jerzym
Petersburskim w ciechociƒskim parku Zdrojowym.
Dawali niezapomniane koncerty, byli wszak najlepszy-
mi kompozytorami muzyki rozrywkowej i muzykami
swoich czasów.

Urodzony 7 lipca 1898 roku Szymon (Baruch) Kata-
szek ukoƒczy∏ Konserwatorium Muzyczne w Warszawie.
W szkole pozna∏ Zygmunta Karasiƒskiego, z którym
z∏àczy∏a go póêniej wspólna praca. S∏u˝y∏ w Legionach
Pi∏sudskiego, bra∏ udzia∏ w wojnie polsko-bolszewickiej.
Walczy∏ te˝ o Lwów. By∏ cz∏onkiem orkiestry wojskowej
Komendy Warszawskiej. Z Zygmuntem Karasiƒskim
gra∏ na pianinie  jako taper w kinach warszawskich
podczas projekcji niemych filmów. W 1921 r. wyjecha∏
do Berlina. Gra∏ z Harry Spieler Band. Od 1922 r. wys-
t´powa∏ w pierwszym polskim zespole jazzowym Z∏oty
Jazz. Razem z przyjacielem prowadzili w Warszawie
jednà z najlepszych orkiestr tanecznych Karasiƒski & Ka-
taszek Jazz-Tango Orkiestra, w której grali równie˝
Jerzy Petersburski i Sam Salvano. Zespó∏ sta∏ si´ ogrom-
nie popularny, gra∏ bowiem aran˝owany dixieland w te-
atrzykach rewiowych. Kataszek wyst´powa∏ w Teatrze
Syrena, Morskie Oko, Perskie Oko i Weso∏y Wieczór.

Duet Kataszek - Karasiƒski prowadzi∏ pierwszà
w Polsce objazdowà rewi´ jazzowà. W 1935 r. artyÊci
odbyli  bardzo udane tournee po Europie i Bliskim
Wschodzie - prasa zagraniczna entuzjastycznie pisa∏a
o repertuarze zespo∏u. Muzycy byli anga˝owani do naj-
bardziej znanych lokali rozrywkowych Warszawy, Kra-
kowa, Lwowa i ¸odzi. Grali na najlepszych balach kar-
nawa∏owych, ekskluzywnych rautach, przyj´ciach
dyplomatycznych, imprezach w pa∏acach arystokratycz-
nych i w kasynach.

Szymon Kataszek skomponowa∏ muzyk´ do rewii
„Wielki marsz”, która zosta∏a wystawiona w 1930 r.
w Weso∏ym Wieczorze oraz  filmów: „Serce na ulicy”,
„Legion ulicy” (wspólnie z Tadeuszem Górzyƒskim)
i „Ostatnia eskapada”. Razem z Zygmuntem Karasiƒskim
napisa∏ te˝ przebój do filmu „Ka˝demu wolno kochaç”.
Inne jego utwory to: „Czy pami´tasz t´ noc w Zakopa-
nem?”, „Czy pani mieszka sama?” Do dziÊ wzrusza
„Serce matki” Êpiewane przez Mieczys∏awa Fogga. Jego
przeboje wylansowali: Adam Aston, Adolf Dymsza, Lu-
cyna Messal, Nora Ney, Zula Pogorzelska, Mira Zimiƒska
i Chór Dana.

Losy kompozytora  po 1939 roku nie sà pewne.
Po wybuchu II wojny Êwiatowej uciek∏ na aryjskich
papierach z Warszawy do Lwowa. Wed∏ug Mariana
Fuksa, autora ksià˝ki „Muzyka ocalona. Judaica polskie”,
pod przybranym nazwiskiem prowadzi∏ orkiestr´
w niemieckim lokalu rozrywkowym. Rozpozna∏ go je-
den z esesmanów. Kataszek zosta∏ aresztowany i roz-
strzelany. Z kolei Isaschar Fater w ksià˝ce „Muzyka
˝ydowska w Polsce w okresie mi´dzywojennym” wspo-
mina, ˝e w getcie warszawskim dyrygowa∏  orkiestrà
˝ydowskiej S∏u˝by Porzàdkowej. Pewne jest, ˝e zosta∏
stracony przez Niemców na Pawiaku 22 maja 1943 ro-
ku podczas egzekucji wi´êniów, chocia˝ by∏a wersja,
˝e zginà∏ w Auschwitz. 

Aldona Nocna

W tym roku min´∏a 70. rocznica Êmierci Szymona Kataszka, pioniera jazzu, przez wiele lat zwiàza-
nego z Ciechocinkiem. Nie wspomina go „Encyklopedia muzyczna PWM”, a szkoda.
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