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Informacja prasowa Warszawa, 25.05.2022 r.

Retroteka #10 

Wieczór z Tańcem  

 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny oraz dyrektor muzyczny Jan Emil Młynarski 

zapraszają na Wieczór z Tańcem w kinie Iluzjon. Ostatnie w tym sezonie spotkanie z Retroteką 

rozpoczniemy  pokazem filmu „Wspomnienia z Warszawy” z 1944 r. w reżyserii Franciszka Ożgi. Film 

wprowadzi nas w taneczny klimat dawnej Warszawy. Po seansie zapraszamy na koncert Jazz Band 

Młynarski – Masecki. Podczas koncertu usłyszymy piosenki z drugiej płyty zespołu zatytułowanej 

„Płyta z zadrą w sercu”, która jest inspirowana twórczością przedwojennych polskich artystów. 

 

Materiały promocyjne Filmoteki Narodowej- Instytutu Audiowizualnego 
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„Wspomnienia z Warszawy”, Polska, reż. Franciszek Ożga 1944, 20 min. 

„Parada Warszawy” z 1937 roku to jedyny wyprodukowany w Polsce film rewiowy. Była to składanka 

piosenek, monologów i numerów tanecznych w wykonaniu ulubieńców warszawskiej publiczności lat 

30.  

W czasie II wojny światowej w USA jego ocalałe fragmenty zostały przemontowane i tak powstał 

krótkometrażowy film „Wspomnienia z Warszawy”, zawierający dziewięć scen z „Parady Warszawy”. 

Są wśród nich „Tiger Rag” w wykonaniu orkiestry jazzowej Henryka Warsa, scenka komiczna w 

wykonaniu Stanisława Sielańskiego i Heleny Grossówny, jeden z popisów tanecznych Lody Halamy oraz 

piosenki w wykonaniu Fryderyka Járosyego, Leny Żelichowskiej, Zofii Terné, Chóru Dana, Mariana 

Rentgena i Tadeusza Faliszewskiego.  

 

Parada Warszawy, zbiory Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego 

Jazz Band Młynarski-Masecki 

Jazz Band Młynarski-Masecki to zespół grający przedwojenny polski jazz. Wbrew obiegowej opinii, jazz 

nie trafił do Polski na falach słuchanego po kryjomu Radia Wolna Europa. Pierwsze polskie jazzowe 

utwory powstawały już pod koniec lat XX-stych ubiegłego wieku. Wybitni kompozytorzy tacy jak: 

Henryk Wars, Jerzy Petersburski czy bracia Artur i Henryk Gold, zasłuchani w płytach zza oceanu czy z 

Berlina tworzyli hity na potrzeby filmu, kabaretów, teatrów i rewii, a także na zamówienie coraz 
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liczniejszych wytwórni płytowych takich jak Columbia czy Syrena Record. W ten sposób do 1939 roku 

powstały tysiące kompozycji i nagrań z udziałem wybitnych instrumentalistów oraz śpiewaków i 

aktorów. II wojna światowa przekreśliła życiorysy, przerwała ciągłość i zakończyła okres "prosperity" 

młodego polskiego show biznesu, ale nie bezpowrotnie! Wybitny pianista Marcin Masecki razem z 

Janem Emilem Młynarskim powołali do życia zespół odwołujący się do starej tradycji polskich orkiestr 

jazzowych międzywojnia. W repertuarze Jazz-Bandu znalazły się utwory swingowe, w większości 

nieznane. Nie zabraknie też kilku wyjątkowych tang, z których autorstwa polscy kompozytorzy znani 

byli na całym świecie. Całe przedsięwzięcie skupione jest wokół ducha postaci Adama Astona - 

najwybitniejszego przedwojennego polskiego śpiewaka rozrywkowego oraz Henryka Warsa -

najważniejszego polskiego przedwojennego pianisty, aranżera i kompozytora. Marcin z Jankiem 

niejako rekompensują stracone szanse całego pokolenia polskich artystów rozrywkowych, którzy w 

rozkwicie prosperity musieli uciekać, walczyć, ginąć, emigrować osierocając polską muzykę 

rozrywkową w niepowetowany sposób. Aranżacje Marcina i głos Janka nadają całości zupełnie nowy 

oddech, czyniąc tę muzykę aktualną i użytkową, do tańca i wzruszeń. 

 

Fot. Filip Ćwik 
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Fot. Filip Ćwik  

„Płyta z zadrą w sercu” Jazz Band Młynarski-Masecki 

Jazz Band Młynarski-Masecki na swojej drugiej płycie postanowili pójść o krok dalej i spełnić swoje 

wielkie marzenie o prawdziwej jazzowej orkiestrze. Do podstawowego składu, który liczył 7 osób, 

dodali sekcję skrzypiec oraz trąbki i puzony. W ten sposób powstał 17-sto osobowy zespół o dużo 

szerszej brzmieniowej palecie. Tytuł „Płyta z zadrą w sercu” to tytuł jednej z piosenek jednego z 

największych polskich tekściarzy XX wieku - Mariana Hemara. Polski przekład amerykańskiego 

standardu Cliffa Friend’a, Charliego Tobias’a i Boyd’a Bunch’a robił furorę w jednej z rewii 

warszawskiego teatru Cyrulik Warszawski w roku 1938. Muzycy zapatrzeni w stare fotografie i 

zasłuchani w orkiestry polskie i amerykańskie, postanowili stworzyć świat, w którym II wojna światowa 

nie miała miejsca, a jazzbandy taneczne w Polsce nie przestają istnieć i grają czerpiąc ze wszelkich 

dobrodziejstw nowoczesności. Do nagrań muzycy użyli mikrofonów z lat XX ubiegłego wieku. Całość 
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realizował Filip Krause, ze słynnego berlińskiego studia Emila Berlinera. Na płycie znajdą się utwory 

głównie z przełomu lat 30 i 40 ubiegłego wieku. Wszystkie to szlagiery polskie, dobrze znane w 

dawnych czasach, dziś nieco zapomniane. Marcin Masecki swoimi aranżacjami tchnął w piosenki 

kompletnie nowe życie, życie na miarę XXI wieku. Patronem duchowym tej płyty jest Zygmunt 

Karasiński - genialny kompozytor rozrywkowy polski przed i powojennej. Na płycie znajdują się trzy 

jego kompozycje. Historia maestro Karasińskiego jest opisana w dodatku do płyty. 

Jan Emil Młynarski 

 
Jan Emil Młynarski pochodzi z rodziny o muzycznych tradycjach. Perkusista, producent, wokalista, 

radiowiec obecny na scenie muzycznej od 1997 roku. Współpracował z wieloma artystami sceny 

elektronicznej, popowej i jazzowej. Absolwent prestiżowej szkoły Drummers Collective w Nowym 

Jorku. Grał z Wojtkiem Pilichowskim, Kayah. Był członkiem orkiestry wykonującej Concerto for band 

and orchestra Jona Lorda z kompozytorem we własnej osobie na organach Hammonda. Współpracuje 

z warszawskimi teatrami m.in.: Studio Buffo (I Love You, You're Perfect, Now Change, reż. David 

Foulkes, 2010) jako kierownik muzyczny, z Teatrem Powszechnym (Kamień i popioły reż. Artur 

Urbański, 2011) jako kompozytor muzyki oraz kierownik muzyczny, Teatrem Dramatycznym (Widok 

z  mostu, aut. Arthur Miller, reż. Agnieszka Glińska, 2019) jako kompozytor muzyki oraz 

instrumentalista, Teatrem Polonia (Cwaniary reż. Agnieszka Glińska) jako kierownik muzyczny. Od 

2009 roku jest liderem własnych przedsięwzięć muzycznych na polu muzyki niezależnej, 

eksperymentalnej i jazzu. 

 

Założył grupę Warszawskie Combo Taneczne, w której gra na bandżoli i śpiewa tradycyjne warszawskie 

piosenki. Jest laureatem Fryderyków 2018 (Polish Grammy). Razem z wirtuozem fortepianu Marcinem 

Maseckim prowadzi Jazz Band Młynarski-Masecki, w którym śpiewa przedwojenny repertuar taneczny 

autorstwa mistrzów polskiej piosenki (m.in. Henryk Wars. Szmul Ferszko, Artur Gold). Koncertuje 

z  Jerzym Maksymiukiem i Januszem Olejniczakiem (m.in. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, 

Teatro Massimo w Palermo czy Carnegie Hall w Nowym Jorku). 

 

Od 2018 roku prowadzi autorski program muzyczny w radio, poświęcony polskiej muzyce rozrywkowej 

do roku 1949. W 2010 roku nagrał płytę Młynarski Plays Młynarski poświęconą twórczości swego ojca 

Wojciecha Młynarskiego (1941-2017) , który był jednym z najważniejszych autorów tekstów piosenek 

w Polsce w XX wieku. 

 

Współpracuje z wybitnymi instrumentalistami swojego pokolenia. Fascynuje się muzyką Afryki, 

polskiej wsi regionu Mazowsza Południowego oraz Podhala co słychać w twórczości trio Polonka, które 

tworzy z Piotrem Zabrodzkim – pozytyw organowy i Michałem Górczyńskim – klarnet kontrabasowy.   
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Kino Iluzjon, ul. Narbutta 50 A 
 
11 czerwca, godz. 19:00 
 
Więcej informacji oraz zakup biletów: www.iluzjon.fn.org.pl 
 
Streaming  koncertu dostępny na stronie www.ninateka.pl 
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