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Koncert „Już nie zapomnisz mnie” z cyklu „Artyści
Andersa” – Nowy Dwór Gdański, 19 czerwca 2022
Hołd muzyków młodego pokolenia dla przedwojennych
artystów! W Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze
Gdańskim odbył się koncert: „Już nie zapomnisz mnie” z cyklu
„Artyści Andersa”. Jerzy Petersburski, Henryk Wars, Marian
Hemar, Adam Aston czy Hanka Ordonówna to plejada nazwisk,
które na stałe wpisały się do panteonu sław polskiej kultury. To
właśnie ich utwory, stworzone i wykonywane jeszcze przed
wojną wybrzmiały podczas muzycznego widowiska.
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Podczas koncertu „Już nie zapomnisz mnie” z cyklu „Artyści Andersa” muzycy i
wybitni artyści zabrali widzów w sentymentalną podróż w czasy Drugiej Rzeczpospolitej.
Przeboje tak jak: „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „To ostatnia niedziela”, ”Na pierwszy
znak”, „Już nigdy” czy „Miłość ci wszystko wybaczy” wykonała:  Sylwia Różycka – aktorka
scen muzycznych oraz dramatycznych oraz Jakub Szydłowski – aktor musicalowy,
reżyser spektakli muzycznych, musicali i koncertów. Oboje artyści związani są m.in. z
warszawskim Teatrem Roma.

W trakcie widowiska muzyka przeplatała się z niesamowitą historią lat międzywojennych,
które są kopalnią pięknych utworów. Organizatorem koncertu było Biuro Wydarzeń
Kulturalnych IPN na czele z dyrektorem Krystianem Iwanowem.

Biuro Wydarzeń Kulturalnych w Instytucie Pamięci
Narodowej powstało 5 miesięcy temu, więc można
powiedzieć, że raczkuje w organizacji wydarzeń, natomiast
jak dziś patrzę na te salę to wcale to nie wygląda na
raczkowanie. To wygląda na bardzo udany, przygotowany z
pełną petardą koncert. Uważam, że to dobry moment na to,
aby Żuławskiemu Ośrodkowi Kultury powiedzieć – dziękuję !
Za to, że przyjęto nas z tak otwartymi ramionami, że tak
świetnie zadbano o to, aby ta wielka sala była pełna - mówił
podczas otwarcia koncertu Krystian Iwanow, dyrektor Biura
Wydarzeń Kulturalnych IPN.

Wybitne pokolenie twórców, których aktywność artystyczna przypadła na czas tzw.
międzywojnia, to plejada nazwisk, które na stałe wpisały się do panteonu sław polskiej
kultury. Świetnie rozwijające się kariery nagle przecięła cezura II Wojny Światowej. Wielu
twórców trafiło pod niemiecką lub sowiecką okupację. Tworząca się w Związku Sowieckim
Armia generała Andersa, stała się azylem dla znajdujących się na tym terenie artystów.
Towarzyszyli oni Armii Polskiej na całym szlaku bojowym, tworząc unikatowy zespół
„Polska Parada”, wśród jej twórców byli tak wybitni artyści jak: Jerzy Petersburski,
Henryk Wars, Marian Hemar, Adam Aston czy Hanka Ordonówna.

To właśnie ich utwory, stworzone i wykonywane jeszcze przed wojną usłyszeliśmy podczas
koncertu „Już nie zapomnisz mnie” z cyklu „Artyści Andersa”, który odbył się w
ramach międzynarodowego projektu IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja wolności”. Koncert
był hołdem muzyków młodego pokolenia dla przedwojennych artystów.

Podczas  muzycznego  widowiska  wybrzmiały  zarówno  utwory  solowe,  duety,  a  także
instrumentalne wersje znanych polskich piosenek.

https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/sn/o-projekcie/90280,Szlaki-Nadziei-Odyseja-Wolnosci.html


Gospodarzem koncertu był Jerzy Petersburski Jr. – syn jednego z bohaterów koncertu:
Jerzego Petersburskiego.

Autorem koncertu był Daniel Nosewicz – kompozytor, dyrygent i gitarzysta, tegoroczny
 laureat Nagrody „Fryderyk” w kategorii Fonograficzny Debiut Roku Jazz, który przygotował
znane i lubiane przedwojenne utwory w nowoczesnych aranżacjach na
dwudziestoośmioosobową orkiestrę. Kluczem doboru piosenek w repertuarze koncertu były
wpadające w ucho melodie.

Poniżej prezentujemy cały repertuar koncertu: „Już nie zapomnisz mnie” z cyklu
„Artyści Andersa”.

Jakub Szydłowski:

Umówiłem Się Z Nią Na Dziewiątą, z filmu „Piętro wyżej” z 1937 r. (wyk. Eugeniusz
Bodo)

Ta Ostatnia Niedziela, z 1936 r. (wyk. Mieczysław Fogg)

Połóż Dłoń Na Dłoni, z 1937 r. (wyk. Adam Aston) 

Czy Pamiętasz Tę Noc W Zakopanem, z 1937 r. (wyk. Marian Demar)

Sylwia Różycka:

Na Pierwszy Znak, z filmu „Szpieg w masce” z 1933 r. (wyk. Hanka Ordonówna)

Wspomnij Mnie, z 1929 r. (wyk. Maria Modzelewska)

Już Nigdy, z 1930 r. (wyk. Sława Przybylska)

Ach  Śpij  Kochanie,  z  filmu  „Paweł  i  Gaweł”  z  1938  r.  (wyk.  Adolf  Dymsza  i
Eugeniusz  Bodo)

Duety:

Już Nie Mogę Dłużej Kryć, z filmu „Pani minister tańczy” z 1937 r. (wyk. Aleksander
Żabczyński i Tola Mankiewiczówna)

Co Ja Zrobię, Że Mi Się Podobasz, z filmu „Papa się żeni” z 1936 r.  (wyk. Zbigniew
Rakowiecki i Lidia Wysocka)

Instrumentalnie: 

Już Nie Zapomnisz Mnie, z filmu „Zapomniana melodia” z 1938 r. 

Miłość Ci Wszystko Wybaczy, z filmu „Szpieg w masce” z 1933 r.

Kierownik artystyczny, dyrygent, aranżer – Daniel Nosewicz



Soliści:

Sylwia Różycka

Jakub Szydłowski

Skład instrumentalny:

Abdulla Paula – skrzypce

Burkiewicz Magdalena – flet

Głowacki Dawid – klarnet

Golicki Adam – perkusja

Heimowska Dominika – skrzypce-koncertmistrzyni

Janek Marcin – saksofon

Kisiel Dominik – fortepian

Klemensiewicz Jakub – saksofon

Mazur Klaudia – perkusja klasyczna

Miechowicz Emilia – altówka

Miszk Emil – trąbka

Morawiec Kaja – flet

Namysłowski Jacek – puzon

Piotrowicz Łukasz – fagot

Radwańska Ewelina – skrzypce

Skrętkowski Tomasz – perkusja klasyczna

Sokołowski Karol – wiolonczela

Staszewska Marika – skrzypce

Szczerba Michał – waltornia

Szybowicz Aneta – altówka

Wendt Ignacy – trąbka 

Westfalewicz Marta – skrzypce

Wiśniewski Adam – puzon

Wons Łukasz – gitara

Wroniszewski Dominik – obój

Ziętek Julia – skrzypce

Żołnierek Konrad – kontrabas



 


