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Szanowni Pa"stwo!

Z przyjemno$ci% zapraszam Pa"stwa do udzia!u w& wydarzeniach realizowanych w& ramach projektu  
„W!adys!aw Szpilman – pianista Warszawy”, po$wi'conego temu – przez ca!e swoje (ycie i& twórczo$)  
- jak(e warszawskiemu Arty$cie, w&stulecie Jego urodzin.
Wydarzenia, które pragniemy Pa"stwu przedstawi), tworz% wzruszaj%cy portret biograficzny i&bogaty 
obraz dokona" tego niezapomnianego pianisty, kompozytora, za!o(yciela Kwintetu Warszawskiego,  
radiowca, Robinsona Warszawskiego...
Projekt wspó!tworz% wybitne postaci polskiej kultury, nauki i&(ycia spo!ecznego.
Jestem przekonana, (e udzia! w& przygotowanych dla Pa"stwa koncertach, wystawach, spektaklu  
teatralnym, dyskusjach b'dzie ciekawym artystycznie i&sk!aniaj%cym do refleksji prze(yciem.

*ycz%c wielu niezapomnianych wra(e", jeszcze raz serdecznie zapraszam na spotkania 
z Pianist% Warszawy…

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta Sto!ecznego Warszawy
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Szanowni Pa"stwo, 

CALISIA, jako polska marka z&ponad 133 letni% tradycj% klasyki i&pi'kna fortepianów ma zaszczyt zaprosi) 
Pa"stwa do udzia!u w&wydarzeniach „W!adys!aw Szpilman – Pianista Warszawy”.

100 – na rocznica urodzin to pi'kny jubileusz, st%d CALISIA - maj%c w&pami'ci (yciowe losy oraz uznanie 
dla ca!ego dorobku artystycznego W!adys!awa Szpilmana - wspiera oryginalno$ci% d+wi'ków swoich  
fortepianów Jego niesamowity talent. 

Okoliczno$ci wzruszaj%cej historii oraz wspomnie" z& (ycia W!adys!awa Szpilmana, Jego wspania!ej  
twórczo$ci i&zas!ug dla Polskiego Radia s% czym$, co z&ka(dym rokiem nabiera nowego znaczenia a&utwory, 
jakie stworzy! wzbogacaj% pi'kno naszych prze(y)…

Zapraszamy szczególnie serdecznie na spektakle i&koncerty, podczas których piani$ci b'd% wykonywa) 
na fortepianach CALISIA utwory W!adys!awa Szpilmana. *yczymy wielu chwil rado$ci i&pi'knych wra(e"!

VERSHOLD Sp. z!o.o. 
Oficjalny Dystrybutor 

i W!a$ciciel marki CALISIA
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W!adys!aw Szpilman urodzi! si' 5 grudnia 1911 roku w&Sosnowcu w&rodzinie muzyków, jako najstarsze 
dziecko Samuela i&Edwardy Szpilmanów. Jego brat Henryk studiowa! filozofi' i& zajmowa! sie pisaniem  
poezji, siostra Regina uko"czy!a studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiello"skim w&Krakowie, za$ naj-
m!odsza Halina bra!a lekcje fortepianu.&
Studiowa! w&Konserwatorium im. Fryderyka Chopina w&Warszawie pod kierunkiem Józefa #midowicza. 
W& 1931 roku uzyska! stypendium w& Akademii Sztuki w& Berlinie, gdzie studiowa! w& klasie fortepianu  
u&Artura Schnabla i&Leonida Kreutzera oraz kompozycj' u&Franza Schrekera. Tam skomponowa! swoje 
pierwsze utwory symfoniczne i&suit' fortepianow% !ycie Maszyn. W&1933 roku atmosfera pot'guj%cego si'
narodowego socjalizmu w&Niemczech sk!oni!a go do powrotu do kraju, gdzie kontynuowa! studia piani-
styczne pod kierunkiem Aleksandra Micha!owskiego.&

W 1934 roku W!adys!aw Szpilman nawi%za! sta!% wspó!prac' z&Bronis!awem Gimplem, znanym ameryka"-
skim skrzypkiem polskiego pochodzenia. Sporadycznie koncertowa! równie( z&Henrykiem Szeryngiem, Id% 
Haendel i&Romanem Totenbergiem.
1.04.1935 roku zosta! etatowym pianist% Polskiego Radia. W&tym okresie opublikowa! pierwsze piosenki: 
Kiedy kochasz si" w#dziewczynie (s!. Emanuel Szlechter), Nie ma szcz"$cia bez mi%o$ci i&Straci%am twe serce 
(z&tekstami jego brata Henryka Szpilmana ps. Herold), Noc& (s!owa Emanuel Szlechter), a&tak(e muzyk' do 
filmów Wrzos (1937) i&Dr Murek (1939), co da!o mu znaczn% popularno$).

II wojna $wiatowa
23 wrze$nia 1939 roku gra! w&ostatniej audycji „na (ywo” recital utworów Chopina. Chwil' pó+niej nie-
mieckie bomby spad!y na elektrowni' warszawsk% i&Polskie Radio zamilk!o. W&1940 roku W!adys!aw Szpil-
man zosta! wi'+niem utworzonego przez Niemców Getta Warszawskiego. Rodzin' utrzymywa! z&grania 
w&kawiarniach i&salkach koncertowych getta, w&którym do 1942 roku mo(liwe by!o jeszcze prowadzenie 
dzia!alno$ci muzycznej (istnia!y tam nawet wówczas orkiestra symfoniczna i&big-band jazzowy).&
W sierpniu 1942 roku straci! ca!% rodzin', sam za$ dzi'ki zbiegowi okoliczno$ci unikn%! deportacji do obozu 
zag!ady w&Treblince. Pracowa! niewolniczo jako robotnik budowlany do momentu, gdy&13 lutego 1943 roku 
uda!o mu si' uciec na tzw. „aryjsk%” stron' Warszawy. Tam by! ukrywany a( do ko"ca lipca 1944 roku przez 
Czes!awa Lewickiego, Andrzeja i&Janin' Boguckich i&Helen' Lewick%. Dzi$ dopiero wiadomo, jak wiele osób 
by!o „anonimowo“ w!%czonych w&t' pomoc. Siostra Heleny Lewickiej - Maria Krasnod'bska wraz z&Iren% 
Sendlerow% dostarcza!y pieni'dzy na (ywno$). Podobnie Eugenia Umi"ska, Witold Lutos!awski, Edmund 
Rudnicki, Piotr Perkowski,& i&wielu innych anonimowych ludzi prowadzi!o akcje wsparcia dla ukrywaj%cego 
si' kolegi.

Fotografia pochodz%ca z&albumu rodzinnego W!adys!awa Szpilmana
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Powstanie Warszawskie zasta!o go w&ruinach wypalonego domu w&Alei Niepodleg!o$ci 223, w&dzielnicy 
kontrolowanej przez Niemców. Tym samym zosta! on odci'ty od wszelkiej pomocy ze strony polskich przy-
jació!. Odkry! go tam kapitan Wehrmachtu Wilm Hosenfeld, który pomóg! mu sie ukry) i&dostarczy! mu 
(ywno$). Dopiero w&1951 roku Szpilman pozna! to(samo$) tego Niemca, lecz nie uda!o mu si' ju( uwolni) 
go z&niewoli sowieckiej. Hosenfeld, który w&latach 1939-45 uratowa! od $mierci wielu ludzi, zmar!& w&niewoli 
w&1952 roku. W&2007 roku uhonorowano Wilma Hosenfelda w&Polsce Krzy(em Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz uznano go w&Izraelu za Sprawiedliwego w$ród Narodów #wiata.

Po wojnie
Po 1945 roku Szpilman wróci! do pracy w&Polskim Radiu, jako kierownik dzia!u muzycznego d/s muzyki 
rozrywkowej.&
W 1946 roku pierwsza emisja Polskiego Radia z&Warszawy/Raszyna zacz'!a si' od tych samych utwo-
rów, wykonywanych podobnie jak w&ostatnim recitalu z&wrze$nia 1939 roku przez tego samego pianist'  
- W!adys!awa Szpilmana.
W!adys!aw Szpilman podj%! te(, obok swojej dzia!alno$ci w&radiu, dzia!alno$) koncertow% jako solista (w&re-
pertuarze mia! m.in. Wariacje na temat Paganiniego Rachmaninowa, Koncerty fortepianowe J. Brahmsa 
z&dyrygentami Witoldem Rowickim, Janem Krenzem i&in.), a&tak(e gra! muzyk' kameraln% z&Bronis!awem 
Gimplem (z przerw% 1948-56), Tadeuszem Wro"skim i&innymi wykonawcami.&
W 1946 roku opublikowano jego ksi%(k' pt. 'mier( miasta w&opracowaniu Jerzego Waldorffa, która zo-
sta!a ocenzurowana i&wydana w&ma!ym nak!adzie, opisywa!a bowiem histori' nie pasuj%c% do oficjalnych 
wersji (opis polskich „szmalcowników”, „dobry wróg” ukazany jako Austriak pomagaj%cy Szpilmanowi, udzia! 
jednostek ukrai"skich i&litewskich w&masakrach w&getcie warszawskim).&
Po wojnie Szpilman skomponowa! ponad 500 popularnych piosenek (m.in.: Deszcz, Przyjdzie na to czas, Pik, 

Pik, Pik, Do widzenia Teddy, Cicha noc, Nie wierz" piosence, Jutro b"dzie dobry dzie), Pójd" na Stare Miasto, 

Autobus czerwony, Do roboty, Ja jestem twoja, Piosenka Mariensztacka, W#ma%ym kinie, Tych lat nie odda 

nikt, Zakochani, Lata ptaszek, Literki), do których teksty pisali m.in.: Kazimierz Winkler, Jerzy Ficowski, 
Bronis!aw Brok, Ludwik Starski, Jan Galkowski, Edward Fiszer, Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Konstanty 
Ildefons Ga!czy"ski, Tadeusz Kubiak,& Wanda Chotomska i&Hanna Januszewska.& By! te( autorem muzyki 
do filmu Zadzwo)cie do mojej *ony (1957), wielu piosenek i&s!uchowisk radiowych dla dzieci, m.in. musicalów 
Ciotka Karola i&Czerwony Kapturek, kompozytorem szeregu utworów symfonicznych (obecnie wydanych 
w&ca!o$ci w&wydawnictwie muzycznym Boosey & Hawkes w&USA). w&1947 roku skomponowa! sygna! do 
Polskiej Kroniki Filmowej.
W roku 1956, korzystaj%c z&politycznej odwil(y, W!adys!aw Szpilman reaktywowa! ZAiK pod now% nazw% 
ZAKR (Zwi%zek Polskich Autorów i&Kompozytorów), którego by! prezesem do 1961 roku.
W 1961 roku zorganizowa! wg w!asnego pomys!u Mi'dzynarodowy Festiwal Piosenki w&Sopocie.
W 1963 roku stworzy!, wraz z&Bronis!awem Gimplem, Kwintet Warszawski (zapraszaj%c do wspó!pracy 
Tadeusza Wro"skiego, Stefana Kamas' i&Aleksandra Ciecha"skiego, pó+niej Krzysztofa Jakowicza, Igora 
Iwanowa, Jana Tawroszewicza, Krzysztofa Podejk', Andrzeja Orkisza, Andrzeja Siwego i&in.), z&którym do 
1986 roku da! ponad 2000 koncertów na ca!ym $wiecie.
W 1998 roku syn Szpilmana Andrzej doprowadzi! do wydania jego ksi%(ki w&Niemczech i&Anglii (pod tytu-
!ami Das wunderbare Überleben i&The Pianist), Holandii, W!oszech i&Japonii. Uznana zosta!a wówczas za 
najlepsz% ksi%(k' roku 1999 przez szereg gazet w&Wielkiej Brytanii pó+niej w&USA, a&w&2002 roku zosta!a 
wybrana najlepsz% ksi%(k% roku przez francuskie czasopismo literackie Lire oraz otrzyma!a nagrod' czy-
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telników pisma Elle. Ksi%(ka zajmowa!a tak(e pierwsze miejsca na listach bestsellerów w&wielu krajach 
(m.in. w&USA, Francji, a&w&Polsce w&latach 2000-2003 pozostawa!a przez ok. 80 tygodni na li$cie bestsel-
lerów staj%c si' trzykrotnie ksi%(k% roku na li$cie Rzeczpospolitej). Dzi$ ksi%(ka Pianista jest wydana ju( 
w&t!umaczeniach na 38 j'zyków.
Na jej podstawie w&2002 Roman Pola"ski wyre(yserowa! Pianist" (g!ówna rola Adrien Brody), nagrodzone-
go m.in. Z!ot% Palm% na Festiwalu Filmowym w&Cannes (2002) i&trzema Oscarami (2003) w&USA.

W latach 2002 - 2008 prezentowano Pianist" wielokrotnie w&formie sceniczno-muzycznej. Przy akompa-
niamencie fortepianowych utworów Fryderyka Chopina i&W!adys!awa Szpilmana czytano wybrane frag-
menty ksi%(ki. Pokazy te odby!y sie m.in. w&Australii, Nowej Zelandii, Singapurze, Holandii (50 razy), Wielkiej 
Brytanii m.in. Manchester Festival (40 razy), we Francji (np. w&samym Pary(u ok. 150 razy w&teatrze Petera 
Brooka - Bouffes du Nord).
W po!owie roku podpisano kontrakt z& Robin de Levita Productions (producentem takich musicali jak  
Titanic, Dracula, West Side Story, Cats, The Phantom of the Opera, Mamma Mia) na now% wersj' sceniczno-
musicalow%, której premiera planowana jest na 2013 rok na Broadwayu.
W!adys!aw Szpilman zmar! 6 lipca 2000 roku w&Warszawie.
Opracowanie: Andrzej Szpilman

Fotografia pochodz%ca z&albumu rodzinnego 

W!adys!awa Szpilmana

Fotografia pochodz%ca z&albumu rodzinnego 
W!adys!awa Szpilmana

Fotografia pochodz%ca z&albumu rodzinnego W!adys!awa Szpilmana
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Kiedy rozmawia%am z# W%adys%awem Szpilmanem 

przy okazji realizacji filmu dokumentalnego o# nim, 

zatytu%owanego Nie wierz" piosence, powiedzia%, *e 

po wojnie mia% wielkie szcz"$cie, bo od razu spotka% 

swoj& przysz%& *on". Powiedzia%, *e kiedy pierwszy 

raz Pani& zobaczy%, natychmiast postanowi%, *e zo-

stanie Pani jego *on&.

Taki pewny siebie by"? Widocznie, po tym wszyst-
kim, co prze#y", ca"ej tej gehennie i!stracie najbli#-
szych, bardzo pragn$" za"o#y% rodzin&. Wyzna" mi 
oczywi'cie swoj$ wojenn$ histori&. Ale ja ju# czy-
ta"am ksi$#k& 'mier( miasta.

Czyli od razu wiedzia%a Pani, kto to jest?

Nie kojarzy"am go kompletnie z!bohaterem ksi$#-
ki. Moja mama dosta"a j$ na Gwiazdk& w! 1946 
czy 47 roku. I ja t& ksi$#k& przeczyta"am, ale jak 
pozna"am m&#a, do g"owy mi nie przysz"o, #e to 
mo#e by% ten sam cz"owiek. By" bardzo pogodny, 
weso"y, towarzyski. Zupe"nie nie przypomina" 
Warszawskiego Robinsona.

Jak si" poznali$cie?

Prawd& powiedziawszy, my'l&, #e los nami kiero-
wa". W!1948 roku pojecha"am z!moj$ kole#ank$ 
i!jej mam$ do Krynicy, #eby w&drowa% po górach. 
Którego' dnia spotka"am pana, który gwa"townie 
chcia" zawrze% ze mn$ znajomo'%. Ale to nie by"y 
czasy, kiedy mo#na by"o zawiera% znajomo'ci na 
ulicy... Potem próbowa" chodzi% za nami na fajfy 
czy jakie' inne ta(ce. Z!oddali bardzo intensywnie 
mi si& przygl$da"... Nast&pnego lata pojecha"am 
do Krynicy z!ojcem, który dosta" wczasy posel-
skie. I nagle w!Domu Zdrojowym wyrós" przede 
mn$ ten m&#czyzna sprzed roku. Zosta" mi wtedy 
oficjalnie przedstawiony. Mniej wi&cej po trzech 
dniach powiedzia" mi, #e si& pobierzemy. Ja si& 
wcale za m$# nie wybiera"am. By"am studentk$, 
kompletnie nie my'la"am o!ma"#e(stwie. Ale on 
by" bardzo sugestywny. Do tego stopnia, #e prze-
nios"am si& z!Krakowa do Warszawy na studia.  
No i!pobrali'my si& do'% szybko, bo w!1950 roku.

Jak ju* si" Pani znalaz%a w#Warszawie, to zda%a so-

bie Pani spraw", kto to jest W%adys%aw Szpilman, *e 

to nie tylko Robinson Warszawski, ale kto$ bardzo 

wa*ny w#radiu. Kto$, kto rz&dzi polsk& muzyk& roz-

rywkow&?

Ja ju# wcze'niej zacz&"am sobie zdawa% spraw&, 
#e b&dzie mi trudno z!  ró#nych wzgl&dów. Niko-
mu nieznana studentka drugiego roku medycyny 
wychodzi za m$# za Szpilmana, bohatera ksi$#-
ki, kompozytora, pianist&, o!wiele starszego od 
siebie. Wiele osób, nie tylko z!rodziny, odradza"o 
mi to ma"#e(stwo. Mówili, #e studia pójd$ w!k$t, 

foto: Z. Marcinkowski | ul. Marsza!kowska Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy

Z Halin! Szpilmanow! 
rozmawia Maria Szab"owska

Fotografia pochodz%ca z&albumu rodzinnego 
W!adys!awa Szpilmana
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przyjd$ dzieci, b&d& samotna w!Warszawie. Nie 
by"o mi wtedy "atwo. )yczliwi nam byli tylko Bo-
guccy i!Czesio Lewicki.

Boguccy..., czyli aktor Andrzej Bogucki, który ukrywa% 

m"*a w#czasie wojny?

On i!jego #ona Dzidka. Bardzo nas wspierali. Zresz-
t$ byli 'wiadkami na 'lubie.

Nagle znalaz%a si" Pani w#wielkim $wiecie.

Niew$tpliwie tak by"o. Znalaz"am si& w'ród ludzi, 
którzy byli znani i!du#o starsi ode mnie. Kiedy pro-
ponowali, #eby mówi% sobie po imieniu, by"am po-
twornie skr&powana, po prostu nie przechodzi"o 
mi to przez gard"o... Dopiero z!czasem si& przy-
zwyczai"am. I jako' uda"o mi si& nie zrezygnowa% 
z!medycyny. Chcia"am pokaza% tym wszystkim, 
którzy w$tpili, #e jednak potrafi& pogodzi% stu-
dia, ma"#e(stwo i!dzieci. Do dzisiaj pracuj& w!swo-
im zawodzie.

Ile lat byli$cie ma%*e)stwem?

Pi&%dziesi$t.

Czy *ycie zawodowe m"*a, na przyk%ad w# czasach, 

kiedy by% szefem muzyki rozrywkowej w# Polskim 

Radiu, przenosi%o si" do domu? Przychodzi%y do Was 

gwiazdy piosenki?

Nie, zupe"nie nie. To by"y dwa odr&bne 'wiaty. 
*wiat muzyki powa#nej i! 'wiat muzyki rozryw-
kowej. Rozrywki nigdy nie by"o w!domu, a!muzyka 
powa#na - zawsze. Nasi synowie d"ugo nie wie-
dzieli, #e ojciec komponuje piosenki. M$# prowa-
dzi" podwójne #ycie muzyczne. To rozrywkowe, 
o!którym wiedzia"a ca"a Polska, bo zna"a i! 'pie-
wa"a jego piosenki. I to powa#ne, koncertowe. 
W! domu nie s"uchali'my jego przebojów, tylko 
Chopina, Brahmsa, Beethovena. M$# codziennie 
od 8 do 11 %wiczy". Mia" dwie drogi i!dwa 'rodo-
wiska muzyczne.

To $rodowisko rozrywkowe mówi%o, *e Szpilman za 

du*o sam komponuje. Nie dopuszcza innych.

Wiem, #e by"y takie zarzuty. Nie by"a to prawda. 
Na trzy tysi$ce ka#dego roku nagrywanych przez 
Polskie Radio piosenek, mo#e z!8 by"o skompono-
wanych przez m&#a. By"y one jednak chwytliwe, 
szybko stawa"y si& popularne i!przez to – dobrze 
zauwa#alne. M$# mia" wysokie wymagania w!sto-
sunku do siebie, jak i! innych. By" znakomicie wy-
kszta"conym fachowcem, by" przeciwny dopusz-
czaniu na anten& rzeczy s"abych..., wi&c mia" wielu 
wrogów, którym si& nie podoba"o, #e jego piosenki 
s$ przebojami. Publiczno'% jednak je kocha"a.

Czy to prawda, *e pomaga% Witoldowi Lutos%awskie-

mu?

My'my si& przyja+nili z!Lutos"awskimi. Pami&tam, 
jak by"am za#enowana, kiedy zaproponowali mi 
bruderszaft. Trudno mi by"o prze"ama% si& i!mó-
wi% im po imieniu. Tak samo z!Gra#yn$ Bacewicz... 
Witold Lutos"awski by" wtedy w!trudnej sytuacji 
finansowej. Komponowa", ale nie wolno by"o wy-
konywa% jego utworów. Pisa" do szuflady. I wte-
dy W"adek go namówi", #eby pod pseudonimem 
zacz$" pisa% piosenki, jako Derwid. Wielu innych 
kompozytorów nagrywa"o wówczas muzyk& roz-
rywkow$ w!m&#a redakcji: Kisielewski, Panufnik, 
Bloch, Markowski. Andrzejowi Markowskiemu 
by"o podobnie wówczas bardzo trudno, w!rewan-
#u za dzia"alno'% w!AK. 

foto: Z. Marcinkowski | ul. Trembacka 

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy
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M"*owi zarzucano, *e za du*o komponuje, a#on mó-

wi%, *e musi, bo przynosz& mu s%abe piosenki, niegod-

ne Polskiego Radia. Zreszt& swoich kompozycji te* 

nie traktowa% zbyt serio, mówi%, *e to jego uboczna 

dzia%alno$( i#*e Nie wierzy piosence. Pisa% cz"sto pod 

pseudonimem Al Legro.

On bardzo wiele ró#nych rzeczy wtedy robi", mia" 
nawet jeszcze jeden pseudonim. Gra" na antenie 
kwadranse muzyczne w! stylu jazzowym. Mo#e 
si& gdzie' jeszcze zachowa"y te nagrania, bardzo 
ch&tnie chodzi"am tych audycji s"ucha%. Równo-
legle gra" te# muzyk& powa#n$ i!niektórzy kryty-
cy zarzucali mu, #e ma zbyt „jazzowe uderzenie”. 
Wtedy Roman Jasi(ski poradzi" mu, #eby te jazzo-
we kwadranse gra" pod pseudonimem Karwi(ski. 
A je'li chodzi o!piosenki, to niektóre lubi", a! inne 
mniej.

Nie lubi% Tych lat nie odda nikt, mimo *e to by%a  

Piosenka Roku, a#bardzo ceni% Deszcz do tekstu  

Konstantego Ildefonsa Ga%czy)skiego.

Pami&tam, jak pierwszy raz gra" Ga"czy(skiemu 
swoj$ muzyk& i!Ga"czy(skiemu spodoba"a si& od 
razu. Potem d"ugo rozmawiali o!muzyce powa#-
nej, bo Ga"czy(ski by" zafascynowany Mozartem.

Kto wpad% na pomys%, *eby powsta%a piosenka  

Szpilmana i#Ga%czy)skiego?

Kazimierz Rudzki, by" wtedy w! Teatrze Syrena 
albo dyrektorem albo kierownikiem literackim 
i!zamówi" u!Ga"czy(skiego i!m&#a t& piosenk&.

Któr& piosenk" m"*a Pani lubi najbardziej?

Du#o jest takich, które s$ mi bliskie. Najbardziej 
lubi& te sentymentalne, a! nie te szlagierowe.  
Na samym pocz$tku naszej znajomo'ci, chyba 
jeszcze w! 1949 roku jedn$ z! piosenek m$# mi 
nawet zadedykowa". Nosi"a tytu" Mówmy sobie 

ty. Autor s"ów Kazimierz Winkler z! pewno'ci$ 
my'la" o! kim' innym, kiedy je pisa". Nie o!mnie.  
Potem wysz"y w!druku nuty tej piosenki, opatrzo-
ne dedykacj$ dla mnie, nie by"o jednak napisane, 
kto dedykuje ten utwór, autor czy kompozytor. 

Czy rozmawiali$cie czasami w# domu o# wojennych  

losach m"*a?

On chyba nie chcia" do tego wraca%, nie lubi" 
wspomina%. Synowie bardzo d"ugo o!niczym nie 
wiedzieli. Starszy Krzysztof znalaz" gdzie' ksi$#-
k& i!przeczyta". Ale przedtem dzieci si& nigdy nie 
pyta"y, dlaczego s$ dziadkowie z! mojej strony, 
a!ze strony m&#a nie tylko nie ma nikogo, ale nie 
ma nawet #adnego zdj&cia z! przesz"o'ci przed-
wojennej. Te zdj&cia w!cudowny zupe"nie sposób 
odnalaz"y si& w!1957 roku. M$# pojecha" z!Bro-
nis"awem Gimplem na tournee do Ameryki Po-
"udniowej i!wtedy sobie przypomnia", #e siostra 
jego matki wyemigrowa"a przed wojn$ do Argen-
tyny. Wysz"a tam za m$#, ale nie zna" jej nazwiska, 
pami&ta" tylko, #e jej m$# by" in#ynierem elektry-
kiem. Kiedy przyjecha" do Buenos Aires, zacz$" 
w! ksi$#ce telefonicznej szuka% zak"adów elek-
trycznych. Znalaz" jeden, którego w"a'cicielem 
by" jaki' pan o! imieniu Marco. Poniewa# dziadek 
m&#a ze strony matki mia" na imi& Marcus, wi&c 
W"adek pomy'la", #e mo#e ciotka da"a synowi imi& 
po swoim ojcu. No i!si& okaza"o, #e ten Marco to 
syn ciotki! Nagle W"adek odzyska" rodzin&! I nie 
tylko rodzin&, ale i!przedwojenne zdj&cia rodzinne. 
Matka m&#a co roku wysy"a"a je swojej siostrze 
do Argentyny, wi&c by"y tam zdj&cia m&#a, jak by" 
ma"ym ch"opcem z!tr$bk$ w!gar'ci, zdj&cia babci 
i!jednej z!sióstr W"adka. Wszystkie podpisane – na 
przyk"ad Europa 1935 rok. Dzi&ki temu mogli'my 
zobaczy%, jak wygl$da"a rodzina Szpilmanów.

Warszawa zniszczona | Mur getta przy ul. Mirowskiej

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy
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Kiedy synowie dowiedzieli si" o#przesz%o$ci ojca, to...

Ja my'l&, #e oni po prostu przyj&li to do wiado-
mo'ci. Krzysiek gdzie' wygrzeba" to pierwsze 
wydanie ksi$#ki z!1946 roku, przeczyta". Potem 
Andrzej przeczyta". Ale dyskusji na ten temat nie 
by"o. To by" ju# zamkni&ty rozdzia". Dopiero w!dru-
giej po"owie lat 90., kiedy Andrzej postanowi" po-
nownie wyda% ksi$#k&, w!wersji prawdziwej, a!nie 
tej ocenzurowanej z!1946 roku, w!której Niemiec 
Hosenfeld, który uratowa" m&#a by" Austriakiem, 
dopiero wtedy zacz&"y si& rozmowy.

M&* opowiada% mi, na potrzeby naszego filmu,

o swoich wojennych losach.

Tak, bo kiedy kto' go pyta", to opowiada"... ale 
#eby z!synami siada" i!wspomina" wojn&, to bro( 
Bo#e. Rodzina i!wspomnienia wojenne to by"y jak-
by dwa 'wiaty.

Pami"tam, jak m&* mówi% mi o#tym, *e kiedy dosta% 

legitymacj" pracownika Polskiego Radia, poczu% si" 

kim$ wa*nym.

To bardzo wiele dla niego znaczy"o. To by" 1934 
albo 1935 rok. Nie od razu go zaanga#owano, by"y 
próby szukania kogo' innego, ale nie znaleziono 
nikogo, kto by tyle potrafi", co on, kto móg"by 
preludiowa%, gra% rozrywk&, pracowa% z! orkie-
str$. Wtedy przecie# wszystko sz"o na #ywo, nie 
by"o #adnych nagra(.

Potrafi% nawet gra( pod bombami. To on 23 wrze-

$nia 1939 roku ostatni gra% Chopina w#Polskim Radiu. 

Bomby trafi%y w#elektrowni" i# rozg%o$nia zamilk%a.

To s"ynna historia. Opowiada", jak to by"o. Nikt 
wtedy sobie nie zdawa" sprawy, #e sytuacja jest 
tak dramatyczna, #e ko(czy si& epoka, #e to s$ 
ostatnie minuty przedwojennej Polski. 
Wspania"e jest to, #e po wojnie te# on jako pierw-
szy zagra" w!Polskim Radiu. Taka klamra losu. Jed-
na z!krytyczek filmowych, po obejrzeniu Pianisty, 
napisa"a, #e taki happy end jest bardzo naci$gany, 
wr&cz nieprawdopodobny i!Pola(ski powinien by" 
z! niego zrezygnowa%. A to by"a prawda! Pe"ny 

happy end – #yciowy, ludzki, zawodowy. Uratowa-
"a go muzyka, Niemiec darowa" mu #ycie i!poma-
ga". Potem nie zastrzelono m&#a, gdy wychodzi" 
z!ukrycia, mimo #e mia" na sobie niemiecki p"aszcz. 
A potem jeszcze wróci" do swego ukochanego  
radia.

Z jakimi uczuciami ogl&da Pani Pianist"?

Nie widz& tam mojego m&#a, mimo #e Adrien Bro-
dy 'wietnie gra. Dosta" przecie# za t& rol& Oskara 
i!uwa#am, #e bardzo s"usznie. Ale to nie jest W"a-
dek. To nie on. Nie mam o!to pretensji, bo to prze-
cie# nie jest biografia mojego m&#a, tylko film 

o! jego prze#yciach wojennych. Pola(ski jednak 
wiele z!W"adka wzi$", jego sposób ubierania si&, 
garnitury. Ogl$da" te cudownie odzyskane zdj&-
cia z!Argentyny. Bardzo mi si& podobali aktorzy, 
którzy grali rodzin& mojego m&#a – matk&, ojca.
Byli u!nas w!domu, mia"am takie wra#enie jakby 
nagle odnalaz"a si& rodzina W"adka. To by"o wzru-
szaj$ce.

Brody mówi%, *e ba% si", jak Pani odbierze film i# jego 

rol". Konsultowa% si" z#Pani&?

On si& raczej spotyka" z! Andrzejem. Wyda" mi 
si& niebywale egocentryczny, skupiony na sobie. 
Jednak jako mój m$# w!filmie Pianista by" 'wietny. 
Ogromna w! tym zas"uga Pola(skiego. Obserwo-
wa"am go w! trakcie kr&cenia, pilnowa" ka#dego 
szczegó"u. Wielk$ scen&, w!której kobieta szuka 

Warszawa zniszczona | ul. *elazna Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy
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m&#a w! t"umie powtarza" chyba z! pi&% razy.  
Aktorka w!ko(cu nie wytrzyma"a i!powiedzia"a – 
ja ju# nie mog&, ten Pola(ski to potwór, jak mo#e 
kaza% nam pi&% razy to samo powtarza%. A on 
widzia" jaki' drobiazg, dla innych niezauwa#alny, 
a!dla niego bardzo wa#ny. My'l&, #e dlatego ten 
film jest taki dobry, w!ka#dym szczególe i!w!ka#-
dej scenie.

Czy m&* od razu si" zgodzi%, *eby Roman Pola)ski na-

kr"ci% Pianist"? Pola)ski przyjecha% do Was do domu?

Tak, ale przedtem rozmawia" z! m&#em Gene  
Gutowski, producent kilku jego filmów. On ju# si& 
wtedy zgodzi". Uwa#a", #e Pola(ski, który prze#y" 
wojn& jako ma"e dziecko i!te# straci" matk&, ro-
zumie i!wie, co to by" za czas. Zadowolony by", #e 
to nie kto inny, a!Pola(ski zrobi ten film. Potem 
Pola(ski przyjecha" do Polski na premier& Dziewi&-

tych wrót i!wtedy przyszed" do nas do domu. Z!ob-
staw$, z! prawnikiem. Zrobi" si& straszny szum. 
Prawie wcale nie mówili na temat filmu. Ca"y czas 
#arty by"y, dowcipy, wspomnienia, bo oni si& znali 
od lat. To by"o chyba w!kwietniu czy marcu. M$# 
zmar" w! lipcu. Kiedy by"am na premierze Pianisty 
w! Brukseli, Pola(ski w! dziwny sposób zapyta" 
mnie, co si& sta"o, dlaczego m$# umar". Zamuro-
wa"a mnie forma, w! jakiej to zrobi". Niezr&cznie 
si& wyrazi", jak kto', kto d"ugo nie u#ywa j&zyka 
i!nie wie, jak w!nim wyrazi% pewne uczucia. To by"o 
w!obecno'ci naszego ambasadora. 

W%adys%aw Szpilman zmar% nagle i# nie widzia% ani 

filmu, ani jak powstawa% Pianista. My$li Pani, *e m&* 

zaakceptowa%by film, by%by zadowolony?

My'l&, #e tak. Pianista pokazuje groz& wojny. 
To jest synteza zdarze( i! losów ludzkich, no 
i! lekcja historii. Dziesi&% lat min&"o od premiery, 
a!film jest ci$gle pokazywany. Niedawno spotka-
"am pana ambasadora Rosji, który mi powiedzia", 
#e dwa dni temu Pianista by" wy'wietlony u!nich 
w! telewizji. Film w&druje po 'wiecie i!wsz&dzie 
jest dobrze odbierany. Teraz ucz$ o!Holocau'cie 
w!szko"ach, a!do 'wiadomo'ci m"odych ludzi chyba 
naj"atwiej dotrze% poprzez taki film. Kiedy' zapy-

ta"am czternastoletniego ucznia – jak uwa#asz, 
co by"o dla mojego m&#a najgorsze w!tym wszyst-
kim. On odpowiedzia" – rozstanie i!utrata rodziny. 
Opowiedzia"am o!tym Pola(skiemu. Wzruszy" si& 
i!powiedzia" – potrafi"em to pokaza%, bo ja to te# 
prze#y"em, tylko w!Krakowie. Zreszt$ podobno 
dlatego nie chcia" nakr&ci% Listy Schindlera, bo 
film dzia" si& w!Krakowie i!by" zbyt bliski jego oso-
bistych losów. Nie umia"by z"apa% dystansu. 
Bardzo dobrze, #e Pianista powsta". Chocia# 
Pola(ski bardzo d"ugo nie wiedzia" o!wojennej ge-
hennie mego m&#a. Znali si& wiele lat, spotykali 
w! ró#nych miejscach, na przyk"ad u! Bronis"awa 
Kapera w!Los Angeles, ale nigdy nie rozmawiali 
o!ich okupacyjnej przesz"o'ci. I nagle prawnik Ro-
mana Pola(skiego przeczyta" ksi$#k&, która by"a 
ju# wówczas na li'cie bestsellerów w!Anglii i!za-
dzwoni" do niego, mówi$c, #e ma doskona"y tekst 
o!Holokau'cie, który nadaje sie na jego nast&pny 
film. Dzi' zarówno film, uhonorowany m.in. Oska-
rami, jak i!ksi$#ka, przet"umaczona na 38 j&zyków 
s$ znane chyba ju# na ca"ym 'wiecie.

Pola)ski na ok%adce kolejnego polskiego wydania 

Pianisty napisa% tak: „Ksi&*ka W%adys%awa Szpilmana 

jest tekstem, na który w%a$nie czeka%em. Pianista 

jest $wiadectwem ludzkiej wytrzyma%o$ci w# obli-

czu $mierci oraz ho%dem dla si%y muzyki i#ch"ci *ycia.  

+ami&c wiele stereotypów, jest histori& opowiedzia-

n& bez cienia *&dzy zemsty”. 
I w! dodatku, raz jeszcze powtórz&, jest to od  
pocz$tku do ko(ca historia prawdziwa.

foto: Z. Marcinkowski | ul. Marsza!kowska róg Z!otej

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy 
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TADEUSZ KNADE: Rozmawiamy w# przededniu 56. 

rocznicy wybuchu powstania w#getcie warszawskim. 

Jak pan wspomina tamte wydarzenia?

W,ADYS,AW SZPILMAN: Niech mnie pan ju# na 
ten temat tak nie m&czy! Nie czuj& si& )ydem. Nie 
wypieram si& wprawdzie swego pochodzenia - do-
wodem jest fakt, #e nie zmieni"em mojego nazwi-
ska. Brzmi, jak brzmia"o. Czuj& si& jednak bardziej 
Polakiem ni# )ydem. Urodzi"em si& w!Polsce, wy-
chowa"em si& w!niej, jest moj$ ojczyzn$. )y% mog& 
na ca"ym 'wiecie, ale umiera% chc& w!Polsce.
Dla mnie wybuch powstania w!getcie jest równie 
tragiczn$ rocznic$ jak wybuch polskiego powsta-
nia warszawskiego w!1944 roku. Straci"em w!nim 
czterech uczniów pochodz$cych z!Wielkopolski. 
Czterdzie'ci lat temu, w!przerwie jednego z!kon-
certów, który gra"em z! orkiestr$ symfoniczn$ 
w! Poznaniu, spotka"em matk& jednego z!moich 
uczniów i!pytam: - Co si& dzieje z!pani synem? Od-
powiedzia"a: „Wyszed" 1 sierpnia 1944 roku rano 

i!ju# nigdy go nie zobaczy"am”. Pan nie mo#e sobie 
wyobrazi%, jak straszne rzeczy dzia"y si& w!czasie 
powstania... Gdy po wojnie wyszed"em z!ruin po-
zosta"ych po Warszawie, rozp"aka"em si&, bo nic 
ju# nie przypomina"o przedwojennego miasta. Nie 
by"o ludzi. Nic nie przetrwa"o!

Nim pan wyszed% z#ruin Warszawy, musia% pan prze-

*y( w#nich ostatnie okupacyjne tygodnie...

W"a'ciwie przesta"em je'%, bo nie by"o nic do 
jedzenia. Panowa" mróz. Wod& bra"em z! zamar-
zni&tych wanien. Kawa"ki porozbijanego lodu 
wk"ada"em w!jaki' garnek, nast&pnie ogrzewa"em 
go w"asnym cia"em, le#$c w! "ó#ku. w!ten sposób 
mog"em gasi% pragnienie. Cz"owiek stara" si& by% 
silnym i! prze#y% to wszystko. Ale przychodzi"y 
chwile za"amania, kiedy chcia"em si& otru%. Mia-
"em przy sobie 30 pastylek. Kto' jednak chcia", 
bym #y". I prze#y"em ca"$ okupacj&.

Rozmowa z! W"adys"awem Szpilmanem przeprowadzona zosta"a przez T. Knade w! Konsulacie RP 
w!Hamburgu, z!okazji spotkania W. Szpilmana z!Poloni$ w!dniu 17 kwietnia 2000 roku, na niespe"na dwa 
miesi$ce przed jego 'mierci$. Opublikowana zosta"a przez czasopismo „Der Spiegel”, Radio Berli(skie 
i!szereg innych opiniotwórczych wydawnictw.

Warszawa zniszczona | ruiny ko$cio!a $w. Aleksandra 
Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy
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Co dla pana by%o najwi"ksz& okropno$ci& w# czasie 

okupacji?

Utrata najbli#szej rodziny. Rodziców, brata, któ-
ry by" filozofem, siostry, która by"a adwokatem, 
i!najm"odszej siostry, która gra"a na fortepianie. 
Wszyscy zostali zagazowani. Do dzisiaj nie ma po 
nich 'ladu.

W którym roku wywieziono ich do obozu $mierci?

W 1942 roku rozpocz&"o si& wysiedlanie i!zaraz 
trafili do poci$gu. Najbardziej tragiczny w! tym 
wszystkim jest fakt, #e od mojego brata, któ-
ry by" jeszcze bardzo m"ody, a! tak#e od siostry 
nikt nie #$da", by wchodzili do wagonu. Postano-
wili jednak wspólnie z!reszt$ rodziny uda% si& na 
wysiedlenie, jak si& wtedy mówi"o i!my'la"o. Nikt 
nie zdawa" sobie sprawy z! tego, #e poci$gi jad$ 
w!kierunku Treblinki. Mnie jeden z!#ydowskich po-
licjantów wypchn$" z!transportu, a!oni wszyscy 
wyruszyli w! t& ostatni$, jak si& pó+niej okaza"o, 
podró#. Gdy poci$g odjecha", dosta"em spazmów, 
cho% z!niczego nie zdawa"em sobie jeszcze spra-
wy. Dopiero, gdy zacz$"em pracowa% jako pomoc-
nik murarza poza murami getta, dowiedzia"em 
si&, #e ludzie z! transportów trafiaj$ do komór 
gazowych. Prawd& powiedzieli mi Polacy.

Czy w#czasie samotnych nocy w#ruinach mia% pan ja-

kie$ sny?

Proroczy sen uratowa" mi #ycie. Pod koniec oku-
pacji Warszawa zosta"a doszcz&tnie spalona. 

Równie# dom, w!którym si& ukrywa"em. Pewnego 
dnia z!tego wypalonego domu przenios"em si& do 
innego. Zacz&li w!nim jednak pojawia% si& Niemcy, 
wróci"em wi&c do poprzedniego. I tam w"a'nie 
znalaz"em "azienk&, któr$ oszcz&dzi" po#ar, po-
dobnie jak jedno z!pomieszcze( mieszkalnych z!za-
chowanym piecem kaflowym. Przebywa"em tam 
mo#e tydzie(. Artyleria sowiecka ostrzeliwa"a ju# 
Warszaw&. Szóstego czy siódmego dnia przy'ni"a 
mi si& jednak moja matka, otulona w!czarny welon, 
i!moja siostra. Obydwie okropnie p"aka"y. S"ycha% 
by"o przy tym marsz #a"obny Chopina. Przera#o-
ny tym snem potraktowa"em go jako przestrog& 
i!postanowi"em uciec na dach i!ukry% si& za komi-
nem. Wieczorem wróci"em do mojej kryjówki - i!co 
zobaczy"em? Piec kaflowy by" rozbity. Oznacza"o 
to, #e jedna z!grasuj$cych wtedy po Warszawie 
grup w"asowców i!tutaj dotar"a.

Czego szukali w#wypalonych budynkach?

Przede wszystkim kosztowno'ci. Gdyby mnie 
w!tym pomieszczeniu znale+li w"asowcy, obci&li-
by mi najprawdopodobniej nos, j&zyk lub wyk"uli 
oczy. Byli to bowiem okropni ludzie. Straszne in-
dywidua, gorsze od zwierz$t. 

Niemiecki oficer, Wilm Hosenfeld, z#którym zetkn&% 

pana los w#ostatnim okresie okupacji Warszawy, oka-

za% si" cz%owiekiem innego kalibru?

By" to nadzwyczajny cz"owiek, wielkiej klasy. Nie 
powtórz& panu przebiegu ca"ej rozmowy, jak$ 
z! nim odby"em, bo nie mog& tego zrobi%. I nie 
mówi& o! tym równie# w! ksi$#ce. Ale opowiada" 
on o!strasznych rzeczach. Hosenfeld móg" mnie 
zastrzeli%. Móg" wyj$% rewolwer i!wystrzeli% jed-
n$ jedyn$ kul&. Ale jednak tego nie zrobi". Ma"o 
tego, on mi bardzo pomóg". Nadzwyczajny cz"o-
wiek. Utrzymuj& kontakt z!jego rodzin$. Ratowa" 
te# polskiego ksi&dza, stryja obecnego konsula 
w!Hamburgu - Cieciory. Ten oficer Wehrmachtu, 
który w!okupowanej Warszawie by" kierownikiem 
stadionu przy ulicy My'liwieckiej, uratowa" ze 
dwadzie'cia osób. 

Warszawa okupowana | ulice

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy 
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Dlaczego w%a$nie on potrafi% zachowywa( si" po 

ludzku?

By" to po prostu dobry cz"owiek. Podejmuj& 
obecnie kroki w! celu upami&tnienia jego posta-
wy w!Yad Vashem. Po wojnie trafi" on do obozu 
w!Brze'ciu nad Bugiem, pó+niej do innego z! so-
wieckich obozów. Usi"owa"em go ratowa%. Gdyby 
trafi" do jednego z!europejskich obozów, to mo#-
na by si& stara% o! jego uwolnienie. Ale wydoby% 
kogo' z!obozu rosyjskiego nie by"o rzecz$ mo#-
liw$. Umar", wed"ug oficjalnych danych, na udar 
mózgu. Pyta"em pó+niej jego #on&, czy to mo#li-
we. Odpowiedzia"a, #e chorowa" na nadci'nienie, 
wi&c nie mo#na tego wykluczy%. 

Powró(my jeszcze do pierwszych dni w#getcie war-

szawskim. Jak przyj&% pan wiadomo$( o#tym, *e musi 

si" pan w#nim osiedli(?

Przyj$"em j$ tak, jakby skazano mnie na 'mier%. 
Mia"em si& zamkn$% jak w! jakiej' klatce? )y% 
w'ród ludzi, z! innych dzielnic i!ma"ych miaste-
czek, których w! ogóle nie zna"em? z! pocz$tku 
w!getcie nie zdawano sobie sprawy, #e wszystko 
jest robione po to, by mie% wszystkich pod r&k$ 
i!w!odpowiedniej chwili zacz$% wysy"a% do Treblin-
ki. Nikt o!tym wtedy jeszcze nie wiedzia". Zreszt$, 
jak mo#na by"o wierzy% w!to, #e mo#na wysiedli% 
ca"e trzystutysi&czne miasto? A oni to potrafili.

By przetrwa(, gra% pan w#kawiarniach getta. Czy da-

wa%o to jak&$ szans" prze*ycia?

Ratowa" nas g"ównie fakt, #e grali'my w!dzielnicy 
obj&tej zakazem wst&pu dla #o"nierzy niemieckich. 
Na terenie tak zwanego Seuchengebiet, na któ-
rym szala" tyfus plamisty. Ludzie #yli w!wielkiej 
ciasnocie. Wsz&dzie panoszy"y si& wszy. Codzien-
nie widzia"em ludzkie zw"oki. Bardzo popuchni&-
te. Wyk"adano je przed domostwa i! okrywano 
je jedynie gazetami. To by"y straszne obrazy! Na 
w"asne oczy widzia"em, jak m"ody ch"opak, któ-
ry pewnie kilka dni nic nie jad", usi"owa" wyrwa% 
jednej z!kobiet garnek z!zup$. w!czasie szarpaniny 
zupa wyla"a si& na ziemi&. Czy mo#e pan sobie wy-

obrazi%, #e ten m"ody cz"owiek rzuci" si& na ziemi& 
i!zacz$" wylizywa% t& zup& z!ziemi?

Jak potoczy%y si" pana losy po wywiezieniu rodziny 

z#getta?

Dalej pozostawa"em w!obr&bie getta. Jego teren 
mog"em jednak opuszcza%, wychodz$c do pracy 
do innych dzielnic Warszawy. Zaproponowano mi 
wprawdzie, bym wszed" w! sk"ad orkiestry gra-
j$cej dla Niemców, ale nie by"em w! stanie tego 
zrobi%. Przyrzek"em sobie, #e tak d"ugo, jak ta 
wojna b&dzie trwa%, nie b&d& gra% dla Niemców. 
Na talerz dziennej zupy zarabia"em jako zwyk"y 

robotnik. Pracuj$cym ze mn$ Polakom p"acono ja-
kie' pieni$dze, nas wynagradzano talerzem zupy. 
z! terenu getta udawali'my si& w! kierunku Alei 
Ujazdowskich. Mniej wi&cej tam, gdzie dzisiaj jest 
ambasada jugos"owia(ska. Pracowali'my przy 
odbudowie pa"acyku dla Franza Kutschery. Dzi' 
znajduje si& na tym terenie kamie( upami&tniaj$-
cy rozstrzelanych z!zemsty za pó+niejszy zamach 
na dowódc& SS i!policji.
W rejonie Alei Ujazdowskich pracowa"em przez 
miesi$c, pó+niej skierowano nas na ulic& Narbut-
ta. Tam remontowali'my lokale przeznaczone dla 
SS-manów. Te pi&kne, pi&ciopokojowe mieszka-
nia istniej$ do dzisiaj. Jedno z!nich by"o gotowe 
i!by" ju# w!nim telefon. To stamt$d uda"o mi si& 
dodzwoni% do moich warszawskich przyjació", do 

Warszawa wojenna | ul. Mazowiecka

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy 
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dyrektora z!radia, Edmunda Rudnickiego, urocze-
go cz"owieka. Powiedzia"em: „Panie dyrektorze! 
Potrzebuj& lekarstwo”! On ju# wiedzia", #e chodzi 
o!ukrycie mnie, bo tak si& w"a'nie wtedy przez 
telefon mówi"o. Odpowiedzia" mi: „Mia"em lekar-
stwo, ale ju# je rozda"em”. Wiedzia"em wi&c, #e nie 
ma na co liczy%. Zadzwoni"em do moich przyjació" 
aktorów - Andrzeja Boguckiego i!Joanny Godlew-
skiej. Ich te# zapyta"em, czy maj$ potrzebne mi 
„lekarstwo”. Powiedzieli mi, #e postaraj$ si& co' 
zdoby% i!poprosili, bym zadzwoni" za dwa dni. Do-
wiedzia"em si& wtedy, #e mam by% w!tym i!w!tym 
miejscu, w!pi$tek, 13 lutego, o!godzinie pi$tej.
Tak si& jako' z"o#y"o, #e w!budynku, gdzie praco-
wali'my, w"a'nie w! ów pi$tek przeprowadzano 
inspekcj&. Uda"o mi si& bez wi&kszego problemu 
opu'ci% budow&, a!niedaleko czekali ju# na mnie 
warszawscy znajomi i! wspólnie dotarli'my na 
ulic& Noakowskiego. Tam, na ostatnim pi&trze 
umieszczono mnie w!pi&knej, obszernej pracowni 
plastycznej Strynkiewicza, s"ynnego rze+biarza. 
Sta"o w!niej tylko "ó#ko polowe. Boguccy zostawi-
li mnie tam, zapowiadaj$c nast&pnego dnia przy-
nie'% jedzenie, jaki' obiad. Po"o#y"em si& wi&c na 
"ó#ku i!tak le#$c rozmy'la"em nad moim #yciem. 
Nagle zapali"o si& 'wiat"o. „Co si& dzieje!? Kto tu 
wszed"!?” Okaza"o si&, #e ze wzgl&dów oszcz&d-
no'ciowych elektrownia wy"$cza"a i! w"$cza"a 
w! tym czasie 'wiat"o, o! czym ja oczywi'cie nie 
mog"em wiedzie%.
Dzi&ki pomocy Boguckich przetrwa"em tam dwa 
tygodnie. w!tym samym budynku mieszka" wraz 
z!rodzin$ jeden z!in#ynierów przedwojennego ra-
dia. Równie# on udzieli" mi go'ciny. Ja prze#y"em, 
a!on, niestety, nie przetrwa" okupacji... 

Jak prze*y% pan powstanie warszawskie?

W okupowanej Warszawie musia"em si& ukrywa% 
przed Niemcami. By"a to jedna wielka m&ka. Wte-
dy te# od polskich robotników dowiedzia"em si&, 
co zrobiono z!moj$ rodzin$: z!ojcem, matk$, bra-
tem i!siostrami. 

Jak& pomoc mieszka)cy Warszawy nie$li ukrywaj&-

cym si" osobom pochodzenia *ydowskiego?

Bardzo du#$. Polska nie jest antysemickim kra-
jem. Ci, co twierdz$ przeciwnie, g"osz$ niepraw-
d& i!prowadz$ bardzo z"$, wrog$ Polsce robot&. 
Pami&tajmy, #e za wzi&cie udzia"u w! akcji rato-
wania )ydów grozi"a 'mier%. Nie ka#dy móg" si& 
zdoby% na takie ryzyko. Nie wszyscy rodz$ si& bo-
haterami. Mnie ratowa"o co najmniej trzydziestu 
Polaków. Co najmniej trzydziestu, z! nara#eniem 
#ycia. Jeden z! kolegów, który pracowa" ze mn$ 
w! Polskim Radiu, przechowywa" mnie dziesi&% 
dni w!swym pi&knym mieszkaniu. Rok przed ko(-
cem wojny przeprowadza" mnie z!ulicy Narbutta 
w!alej& Niepodleg"o'ci i!przeszed" t& tras& razem 
ze mn$, o!wpó" do ósmej rano. Mówi"em mu wte-
dy: „Nie id+my razem, bo nie mam #adnych do-
kumentów, po co ma pan razem ze mn$ zgin$%”. 
„Nie! Idziemy razem!” - zadecydowa" i!powiedzia" 
jeszcze: „Pan ma wi&ksze szanse na prze#ycie tej 
wojny, ni# ja”. I oto w!przeddzie( powstania war-
szawskiego uda" si& wraz z!koleg$ z!podziemia na 
umówione wcze'niej miejsce w! celu zakupienia 
broni. Kto' ich zdradzi", w"asowcy postawili ich 
pod mur i! rozstrzelali. Pó+niej dowiedzia"em si&, 
#e by" podporucznikiem AK.

Co s&dzi pan o# opiniach, *e powstawanie obozów 

$mierci na terenie okupowanej Polski nie jest rzecz& 

przypadku?

To, #e nazistowskie Niemcy zdecydowa"y si& w"a-
'nie w! okupowanej Polsce zak"ada% obozy kon-
centracyjne, nie ma nic wspólnego z!Polsk$ czy 
Polakami. Niemcom by"o tam po prostu najwy-
godniej budowa% obozy, gdy# nie musieli daleko 
dowozi% wi&+niów. Polacy nie s$ w! jakimkolwiek 
stopniu temu winni. Kto ponosi za t& tragedi$ 
win&, wie ca"y 'wiat.
Redaktor Rytzler, zast&pca naczelnego „Spiegla”, 
przy okazji wydania moich pami&tników w!Niem-
czech zapyta" mnie, czy po tym, co prze#y"em, 
nienawidz& Niemców. Odpowiedzia"em, #e nie ma 
we mnie nienawi'ci. Jak bowiem ca"y naród mo#na 
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wini% za to, co si& wydarzy"o. Odpowiedzialno'% 
ponosz$ pewne zwariowane jednostki. Ta ca"a 
banda przywódcza, która ju# ponios"a kar&. *wiat 
#yje dalej, a!wraz z!nim ja i!inni. Nie chc& przecie# 
za #ycia po"o#y% si& do trumny. Wiem jednak, co 
to s$ stany depresyjne. Gdy sobie pomy'l&, #e za-
gazowano mi ca"$ rodzin&. Nie mog& jednak czu% 
nienawi'ci do ca"ego narodu.
Z pana inicjatywy w! Yad Vashem posadzono 
drzewko upami&tniaj$ce postaw& Polki, pani Bo-
guckiej-Godlewskiej.
Wraz z!m&#em pomaga"a ona przetrwa% )ydom 
w!okupowanej Warszawie. Byli to moi przyjaciele. 
Obydwoje ju# nie #yj$. Byli nadzwyczajnymi lud+-
mi. Gdy trzeba by"o ratowa% innych, gotowi byli 
nara#a% równie# w"asne #ycie.
W 'wiecie dzi' jednak g"o'niej o!polskim antyse-
mityzmie, ni# o!tym, #e okupowana Polska nios"a 
pomoc swym #ydowskim braciom w!potrzebie...
W 'wiecie istnieje nienawi'%. Jeden nie jest 
w! stanie polubi% Turka, inny Afryka(czyka. Nie 
mo#na jednak uogólnia%, #e ca"y naród jest anty-
semicki. w!Yad Vashem 5600 drzewek upami&t-
nia tych z!Polaków, którzy nara#ali swoje #ycie 
ratuj$c innych. Czy tak "atwo by"o nara#a% si& na 
'mier%, gdy mia"o si& rodzin&? Dzi' Polska liczy 

prawie 40!milionów ludzi. Czy na podstawie tego, 
#e par& osób nabazgrze co' na murze, mo#na mó-
wi% o!ca"ej Polsce, #e jest antysemicka?

Po wojnie, mimo prze*ytej tragedii, postanowi% 

pan, w#miar" mo*liwo$ci, *y( normalnie. Podj&% pan 

ponownie prac" w#radiu. Nie by%o to chyba takie 

proste?

W radiu pracowa" wtedy równie# s"ynny dyry-
gent Grzegorz Fitelberg. Bardzo mnie lubi". Kie-
dy' powiedzia" do mnie: „Ja ci& tak obserwuj&. 
Straci"e' ca"$ rodzin& i!si& tym w!ogóle nie przej-
mujesz. Przypomnisz sobie jednak kiedy' moje 
s"owa: gdy b&dziesz starszy, to wtedy b&dziesz 
bardzo cierpia"”. I to si& sprawdzi"o!
 

O*eni% si" pan, doczeka% wnuków. Czy to pomaga 

w%a$nie panu *y(, po tych wszystkich okupacyjnych 

prze*yciach!?

)ona moja, Halina, jest nadzwyczajnym cz"owie-
kiem. Uda"o mi si& faktycznie! Mam dwóch synów. 
Jeden syn mieszka w!Hamburgu, drugi w!Japonii. 
Mam dwoje wnucz$t. Tak wi&c #ycie toczy si&  
dalej.

Zdj'cia z&planu filmu Pianista w&re(. Romana Pola"skiego 
pochodz%ce z&archiwum Muzeum Kinematografii
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Kilka s"ów o$ksi!%ce „Pianista”

Los Angeles Times Bestsellers List - Literatura Faktu - Najlepsza ksi$#ka roku 1999
Boston Globe &- Najbardziej wstrz$saj$ca i poruszaj$ca ksi$#ka roku 1999
The Sunday Times - Top 5 Biografii 1999 roku
THE GUARDIAN&- Ksi$#ka roku 1999
The Economist - Faworyt krytyków 1999
LIBRARY JOURNAL - Ksi$#ka roku 1999
LIRE - Francja - Najlepsza ksi$#ka roku 2001
ELLE - Wielka Nagroda czytelniczek 2002

„Ten film nie móg%by powsta(, bez relacji W%adys%awa Szpilmana. Jest to ho%d dla jego ocalenia.” 

Adrien Brody odbieraj%c nagrod' Oscara

„Pianista to historia prze*ycia w# $wiecie, który zwariowa%, W%adys%aw Szpilman, w# którego rol" wcie-

li% si" wspaniale Adrien Brody, to#Polak pochodzenia *ydowskiego, s%ynny kompozytor i muzyk ukrywaj&cy  

si" w#zburzonym Warszawskim Getcie #w czasie brutalnej okupacji nazistowskiej. #Gdy odebrano mu najbli*-

szych, staje si" $wiadkiem nie daj&cych si" opisa( scen. Mimo to udaje mu si" odnale,( wol" prze*ycia. Pianista 

to $wiadectwo wp%ywu sztuki na charakter  oraz triumfu cz%owiecze)stwa.“ 
Dustin Hoffman o&„Piani$cie” podczas Ceremonii rozdania Oscarów w&Los Angeles

„Pianista” to jedna z#najlepiej i najpi"kniej napisanych ksi&*ek polskich autorów jakie ukaza%y si" w#Polsce 

w#ostatnich latach. Szpilman operowa% prostym, pe%nym konkretów j"zykiem. Dzi"ki temu jego ksi&*ka staje 

si" tak*e fascynuj&c& podró*& literack&. Ta lapidarna, pi"kna polszczyzna to powrót do literatury Prusa i Rey-

monta - naszych najwi"kszych pisarzy.

Tomasz Lada - Arena.pl 2000

Jest to niezwyk%a opowie$( o#cz%owieku, który piek%o upodlenia - my$l" o#holokau$cie - prze*y% dzi"ki swojej 

cudownej muzyce. Ksi&*ka napisana jest suchym j"zykiem, niemal zupe%nie wyzbytym przymiotników, a oso-

bi$cie uwa*am, *e taki tekst to idealny materia% na scenariusz filmowy.

Roman Pola(ski!PAP 24.01.2001

Warszawa zniszczona | Plac Zamkowy od Krakowskiego Przedmie$cia
Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy
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Sukces mojego filmu jest w#jakim$ stopniu równie* sukcesem jego wspomnieniowej ksi&*ki...

Roman Pola(ski !25.03.2003

Wspomnienia W%adys%awa Szpilmana z#lat okupacji przeczyta%em jednym tchem. Los cz%owieka, który posta-

nowi% nie podda( si" zag%adzie i wytrwa( tak d%ugo, jak tylko to b"dzie mo*liwe, przykuwa uwag" bez reszty. 

Ksi&*ka napisana jest tak, *e zapomina si" dos%ownie o#wszystkim i krok po kroku towarzyszy si" opowiada-

j&cemu, pragn&c, by mu si" uda%o.

Andrzej Józef D$browski Przegl%d Polski  2.02.2001

Najbardziej poruszaj&c& ksi&*k& roku jest Pianista W%adys%awa Szpilmana, historia prze*ycia okupacji hitlerow-

skiej w#Warszawskim Getcie, napisana ponad pi"(dziesi&t lat temu.

BOSTON GLOBE 22.10.99

Ksi&*ka oddzia%uje z#tak& moc& nie tylko dlatego, *e by%a pisana na gor&co, lecz równie* ze wzgl"du na ogrom-

n& kultur" i tolerancj" autora, które umo*liwiaj& mu zrozumienie wojny.

THE WALL STREET JOURNAL 02.09.99

Pianista jest ksi&*k& wyj&tkow& z#kilku wzgl"dów. Po pierwsze, wspomnienia Szpilmana - naocznego $wiadka 

wyniszczenia spo%eczno$ci *ydowskiej w#Warszawie - s& dokumentem o#warto$ci historycznej. Po drugie, 

autor pisze z#wdzi"kiem i pow$ci&gliwo$ci& poety; nie uderza w#fa%szywe tony. Po trzecie wreszcie, ta nie-

prawdopodobna historia w#jego relacji staje si" wiarygodna.

WASHINGTON POST 18.11.99

Wspomnienia Szpilmana pozostaj& w#pami"ci w#postaci ma%ych, wycyzelowanych kamei; w#kawiarni bogaty 

go$( nakazuje piani$cie przesta( gra(, by us%ysze( d,wi"k z%otych monet na stoliku; ojciec Szpilmana, skrzy-

pek, k%ania si" ka*demu mijanemu na ulicy niemieckiemu oficerowi, myl&c ich u$miechem i uprzejmo$ci&. (...)

B"d& pa)stwo p%aka( - ja p%aka%em - ale prosz" t" ksi&*k" przeczyta(.

THE SUNDAY TIMES, 28.11.99

Pianista jest dziennikiem z# piek%a. To 

znakomita ksi&*ka, ale niesie tre$( tak 

bolesn&, *e niemo*liwo$ci& jest prze-

czytanie naraz wi"cej ni* kilka stron. 

Jednocze$nie za$ okropno$ci i tragedie 

na niepoj"t& skal" s& niejako %agodzone 

przez drobne $wiadectwa ludzkiej soli-

darno$ci - zwyczajne, lecz uskrzydlaj&ce 

czyny.

BOSTON GLOBE, 9.21.99
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Wi"kszo$( z#nas nie potrafi wyobrazi( sobie getta. Szpilman opisuje udr"k" zamkni"cia na ma%ej przestrzeni. 

Znakomicie pokazuje równie* ró*nic" mi"dzy !ydami w#getcie - nie stanowili oni homogenicznej grupy, jak 

wyobra*ali to sobie nazi$ci, lecz zró*nicowan& spo%eczno$(, w#której obowi&zywa% status sprzed wojny. Szpil-

man, zatrudniony jako pianista w#jednej z#kawiarni na terenie getta, ma wiele okazji do obserwacji rodaków. 

Opisuje sadyzm *ydowskiej policji i waleczno$( podziemia, do którego nale*a%. Gdy wydostaje si" z#getta, jego 

opowie$( staje si" przejmuj&c& kronik& czasów g%odu, samotno$ci i rozpaczy. Patrz&c na zbombardowane uli-

ce, czuje si" jak ostatni *ywy mieszkaniec miasta. Dwa razy, gdy ju* ma zosta( z%apany, my$li o#samobójstwie. 

Za trzecim razem po%yka tabletki nasenne, lecz budzi si" nast"pnego dnia.

Dla mnie ta ksi&*ka mia%a dodatkowe znaczenie. Nokturn Chopina, który ocali% Szpilmanowi *ycie, ocali% *ycie 

równie* mojej matce, gdy zagra%a go w#obozie koncentracyjnym w#P%aszowie. Co by o#tym pomy$la% Fryderyk 

Chopin?

THE TIMES, 8.04.99

Z tej krótkiej opowie$ci o#przetrwaniu jednego cz%owieka w#zniszczonej przez wojn" Warszawie mo*na do-

wiedzie( si" wi"cej o#naturze ludzkiej ni* z#kilku tomów przeci"tnej encyklopedii.

THE INDEPENDENT ON SUNDAY, 28.03.99

Obrazy s& niezwykle ostre i wyra,ne, by( mo*e dlatego, *e ksi&*ka zosta%a napisana tu* po wojnie. Jednak 

jeszcze bardziej uderzaj&cy jest wymiar moralny: Szpilman z#nikogo nie robi bohatera ani demona.

THE LITERARY REVIEW 3/99

Ksi&*ka nie dr&*y pytania „dlaczego”, lecz „jak”. w#centrum dzie%a Szpilmana pozostaje jedno z#najwi"kszych 

pyta) w#historii ludzko$ci: jak ludzie mog& systematycznie i konsekwentnie u$mierca( swoich bli,nich? Szpil-

man stawia to pytanie bardzo inteligentnie i jasno, odwa*nie i otwarcie. Tak w%a$nie nale*y do tej sprawy 

podchodzi( i w#taki sposób j& przedstawia(.

LOS ANGELES TIMES 16.01.00

Kilka s"ów o$albumie z$piosenkami W"adys"awa Szpilmana 
w wykonaniu Wendy Lands

„Album, na który nale#y zwróci% uwag&”... -&Bilboard, 23. Nov. 2002
„nies"ychanie wspó"cze'nie brzmi$ca CD”!–&Variety, 23.Dez.2002
„Czaruj$ca, o#ywcza i jak#e ameryka(ska…”!-&Bilboard, 21.Dez.2002
...”szokuj$co wspania"a...”!-&Der Holywood Reporter, 14. 03. 2003
...”niezwyk"a jako'%... „!-&Los Angeles Times, 14.03.2003
...”elegancka i pi&kna...”!-&Business Wire Hollywood
...”dyskretna akustyczna elegancja...”&The Kansas City Star, 3.1.2003
...”Piosenki Szpilmana brzmi$ bardziej ameryka(sko ni# polsko...”!Boston ,Herald,&29.1.2003
...”pi&kne i ponadczasowe...”!ASCAP
...”porywaj$ce...”!Star Telegram,&3.1.2003

Wyboru dokona% Andrzej Szpilman
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Warszawa okupowana | (ycie codzienne

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy

Warszawa okupowana | handel

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy

Warszawa zniszczona | ruiny Zamku Królewskiego, po 1945r.
Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy

Warszawa zniszczona | ruiny Rynku Starego Miasta, 1944r.
Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy
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Warszawa zniszczona | ul. T!omackiego
Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy
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Z archiwum Polskiego Radia

Warszawa okupowana | ulice

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy

Warszawa okupowana | transport

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy
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Zdj&cia z!albumu rodzinnego 
W"adys"awa Szpilmana
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W,ADYS,AW SZPILMAN – PIANISTA WARSZAWY
Projekt realizowany na zlecenie Miasta Sto!ecznego Warszawy w&dniach 22-26.09.2011 roku 

Cho) nie urodzi! si' w&Warszawie, ca!e swoje (ycie, na dobre i&na z!e, zwi%za! z&naszym miastem. Jak sam 
pisa! „Mój ojciec gra! na skrzypcach, matka by!a pianistk%, wi'c ja te( musia!em zaj%) si' muzyk%. Przecie( 
- spielman – po niemiecku to grajek.
By!em wi'c grajkiem. W&Sosnowcu chodzi!em do gimnazjum i&uczy!em si' gry na fortepianie. Ale kto by! 
zdolny i&mia! troch' oleju w&g!owie, ten z&Sosnowca ucieka!. Uciek!em wi'c i&ja. Oczywi$cie do Warszawy”. 
(cytat z& Piosenka przypomni ci... historia polskiej muzyki rozrywkowej. Dariusz Michalski, Iskry).
A by! to rok 1927, nasze miasto by!o t'tni%c% (yciem, kabaretem, muzyk% i&kinem, mo(e nie metropoli%, 
ale... wa(nym miejscem na kulturalnej mapie ówczesnej Europy. Tu W!adys!aw Szpilman kontynuuje studia 
muzyczne, potem na kilka lat wyje(d(a do Berlina, aby w&1933 powróci) do Warszawy i& ju( pozosta) na 
zawsze. W&1935 roku rozpocz%! prac' w&Polskim Radiu, któremu pozosta! wierny równie( w&powojennych 
latach.
Szpilman i&Warszawa, to dla niej pisa! najpi'kniejsze swoje piosenki w&czasach powojennej odbudowy, to 
tu organizowa! muzyczne (ycie, ju( nie tylko naszego miasta, ale ca!ego kraju b'd%c szefem muzycznym 
Polskiego Radia, pisz%c nowy repertuar dla orkiestr, nagrywaj%c setki utworów, kreuj%c muzyczn% scen', 
polski show biznes, wyszukuj%c nowe gwiazdy piosenki.
I gdy tworzy jeden z&najbardziej znanych na $wiecie zespo!ów kameralnych, równie( podkre$la nawet 
w&nazwie jego warszawsko$) - Kwintet Warszawski. No i&wreszcie, naszemu miastu po$wi'ca swoje dra-
matyczne wojenne wspomnienia, które po latach przenosi na ekran Roman Pola"ski w&filmie Pianista. W!a-
$nie w&tym roku mija 100. rocznica urodzin wybitnego – kompozytora, aran(era, pianisty – W!adys!awa 
Szpilmana. Piani$cie Warszawy po$wi'camy t' sesj', wierz%c, (e cho) w&cz'$ci uda nam si' przypomnie) 
jego losy, muzyk', i&jego czas, a&mo(e i&jego Warszaw'.
Pawe% Sztompke

W,ADYS,AW SZPILMAN W!RADIO – WIECZÓR WSPOMNIENIOWY
22.09.2011 godz. 1900

Studio Muzyczne im. A. Osieckiej
ul. My$liwiecka 3-5-7

G!ówne w%tki spotkania „W!adys!aw Szpilman w&radio” dotyczy) b'd% Jego d!ugoletniego zwi%zku z&t% 
instytucj%, gdzie wyst'powa! w&ró(nych rolach - jako akompaniator, pó+niej muzyk - [tzw. pianista koncer-
tuj%cy, wtedy ca!y program szed! na (ywo, wi'c taki pianista na etacie by! konieczny] - z&uwzgl'dnieniem 
historii Polskiego Radia, roli muzyki w&Radiu - jak si' zmienia!a w&od strony organizacyjnej i&technicznej; jako 
dyrektor muzyczny Polskiego Radia; jako producent p!yt i&ojciec festiwali piosenki. 

W programie:
1.  Projekcja filmu dokumentalnego Nie wierz" piosence – W%adys%aw Szpilman – szkic do portretu w&re(. 

Marii Szab!owskiej i&Violetty Lewandowskiej.
2.  Szpilman we wspomnieniach Haliny Szpilman, Ireny Santor, Gra(yny Augu$cik, Paw!a Pochwa!y. 
3.  Piosenki W!adys!awa Szpilmana w& wykonaniu Ireny Santor, Gra(yny Augu$cik, Bogdana Ho!owni 

i&Czes!awa Majewskiego.
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INAUGURACJA PROJEKTU W,ADYS,AW SZPILMAN – PIANISTA WARSZAWY
23.09.2011 godz. 1900

Galeria Brzozowa Sto!ecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
ul. Jezuicka&4 (wej$cie od ul. Brzozowej) 

W programie wieczoru:
Wyk!ad muzykologiczny na temat W!adys!awa Szpilmana jako kompozytora i&pianisty przygotowany przez 
dr Katarzyn' Naliwajek-Mazurek z&Instytutu Muzykologii UW, która jest równie( kuratorem wystawy 
Muzyka w&okupowanej Polsce. 1939-1945. 

Piosenki W!adys!awa Szpilmana za$piewaj%: Karolina Drewnik, Justyna Filinowicz, Arnold K!ymkiw. Aran(a-
cja i&akompaniament – Przemys!aw Zalewski, przygotowanie wokalne – Urszula Napiórkowska ze Sto!ecz-
nego Centrum Edukacji Kulturalnej.

Wernisa( wystawy prezentuj%cej sylwetk' W!adys!awa Szpilmana na tle losów muzyków w&Polsce pod-
czas II wojny $wiatowej, z&udzia!em go$ci honorowych: (ony - Pani Haliny Szpilmanowej i&syna – Andrzeja 
Szpilmana. W&otwarciu wystawy we+mie równie( udzia! znawca twórczo$ci W!adys!awa Szpilmana Frank 
Harders-Wuthenow z&wydawnictwa Boosey & Hawkes, inicjator wystawy z&ramienia berli"skiego stowa-
rzyszenia Room 28 e.v.
Wystawa go$ci!a ju( na Festiwalu Musiques Interdites w&Marsylii i&na Warszawskiej Jesieni. W&Niemczech 
z& powodzeniem pokazywana by!a na Festiwalu Muzycznym w& Szlezwiku–Holsztynie oraz w& Berlinie, 
w&Wy(szej Szkole Muzycznej im. Hansa Eislera. Podstaw% wystawy jest 40 plansz z&licznymi zdj'ciami i&do-
kumentami. Uzupe!niaj% je stacje d+wi'kowe, gdzie wys!ucha) mo(na fragmentów muzyki, od kompozycji 
polskiej awangardy, poprzez nagrania wykonawców (ydowskich, nagrania Hanki Ordonówny, W!adys!awa 
Szpilmana i&interpretatorów Fryderyka Chopina. Jak napisa!a autorka jednej z&recenzji w&prasie niemiec-
kiej: „Fragmenty muzyczne, których mo(na pos!ucha) w& licznych stacjach d+wi'kowych wystawy, po-
zwalaj% poczu) intensywno$) tej muzyki, powsta!ej w&niewiarygodnych warunkach, muzyki, która dawa!a 
ludziom si!' prze(ycia i&któr% mo(emy dzisiaj odkrywa) na nowo”. 
Gospodarz wieczoru: Pawe% Sztompke

Wystawa czynna b'dzie w&dniach 14.09 – 16.10.2011 roku 
w godzinach od 1100 do 2000

4.  Wyst'p Jazz City Choir - chóru Centrum +owicka, w&którego sk!ad wchodzi 14 wokalistów pracuj%cych 
nad repertuarem jazzowym pod okiem wokalistki i&wyk!adowczyni wokalistyki jazzowej Anny Gadt.

5.  Fragmenty Pianisty przeczyta Wojciech Skibi"ski.
Gospodarz wieczoru: Maria Szab%owska

Bogdan Ho%ownia i#Czes%aw Majewski zagraj& na fortepianie
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PIANISTA 
The Pianist (Francja, Niemcy, Polska, Wielka Brytania 2001)
Re(. Roman Pola"ski

Otwarcie wystawy:
Zdj'cia z&planu Pianisty Romana Pola"skiego autorstwa Guy Ferrandisa

24.09.2011 godz. 1900

Kino Luna Centrum Artystyczne
ul. Marsza!kowska 28

Lata wojny i&okupacji w& (yciu W!adys!awa Szpilmana - projekcja Pianisty Romana Pola"skiego, którego 
artystycznym tworzywem jest (yciorys Szpilmana opisany w&ksi%(ce Pianista.

Wspomnienia W!adys!awa Szpilmana nie od razu zosta!y opublikowane w&ca!o$ci, ale w&okrojonej wersji 
i&niewielkim nak!adzie. To jednak i&tak zainspirowa!o filmowców – powsta! jako echo tych wspomnie" film 
Robinson warszawski Jerzego Zarzyckiego (nazw' zmieniono na Miasto nieujarzmione, 1950). Zawi!e by!y 
losy scenariusza (pierwotny autor Czes!aw Mi!osz w&rezultacie wprowadzonych zmian wycofa! swoje na-
zwisko z&czo!ówki filmu), wielokrotnie zmienianego i&w&rezultacie bardzo odleg!ego od pierwowzoru, cho) 
kreacja Jana Kurnakowicza jest warta pami'ci, niewiele jednak ma wspólnego ze Szpilmanem.
Po latach do wspomnie" Szpilmana wróci! Pola"ski, ksi%(k' artysty wznowiono w&pe!nym kszta!cie i&do-
czeka!a wielu t!umacze".

Rozmowa przed projekcj% filmu Romana Pola"skiego skupi si' na trzech w%tkach:
– losach okupacyjnych Szpilmana wg zapisu autora i&innych $wiadectw; 
–  zawi!ej drogi do udost'pnienia niezafa!szowanej wersji losów wojennych Szpilmana (losy publikacji, walka 

o&ekranizacj') i&recepcji filmu Pola"skiego, niewolnej od kontrowersyjnych ocen.
Rozmow' prowadzi) b'd% dr Tomasz Mi!kowski, krytyk teatralny i& literacki oraz&Stanis!aw Zawi$li"ski, 
krytyk filmowy.
Gospodarz wieczoru: dr Tomasz Mi%kowski

foto: Z. Marcinkowski | ul. Wierzbowa, pa!ac BruhlaZe zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy

Warszawa okupowana | transport

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy
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W,ADYS,AW SZPILMAN KLASYCZNY – KONCERT
25.09.2011 godz. 1100

Studio Polskiego Radia 
ul. Niepodleg!o$ci 77/85 

Szpilman po roku 1963, kiedy to opu$ci! radio i&za!o(y! Kwintet Warszawski, jeden z&najs!ynniejszych ze-
spo!ów kameralnych na $wiecie, z&którym gra! wsz'dzie, od Japonii po Ameryk' i&ca!% Europ'. Kwintet 
fortepianowy to kwartet smyczkowy plus fortepian. Ta kameralistyka to by!o co$ wyj%tkowego. 

W koncercie wyst%pi% muzycy Solisti di Varsavia:
– Karol Radziwonowicz - fortepian
– Tomasz Radziwonowicz - pierwsze skrzypce
– Anna Staniak-Bagnowska - drugie skrzypce
– Marek Iwa"ski - altówka
– Gra(yna Tatarska - wiolonczela

Fragmenty Pianisty przeczyta Andrzej Seweryn.
Gospodarz spotkania: Pawe% Sztompke

Karol Radziwonowicz zagra na fortepianie 

WARSZAWA SZPILMANA – PANEL 
25.09.2011 godz. 1600 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Rynek Starego Miasta 20

W!adys!aw Szpilman jako kompozytor Warszawy we wspomnieniach i&anegdocie na tle elity intelektualnej 
i&twórczej miasta. 

Udzia! w&panelu wezm%:
– Halina Szpilman
– Joanna Rawik – wykonawczyni piosenek W!adys!awa Szpilmana
–  Marian Turski – przewodnicz%cy Stowarzyszenia *ydowski Instytut Historyczny w&Warszawie, prze-

wodnicz%cy Rady Muzeum Historii *ydów Polskich
– Karol Mórawski – varsavianista, by!y dyrektor Muzeum Woli

Przygotowanie panelu: Ryszard Marek Gro"ski – pisarz, historyk i&praktyk kabaretu, poeta, satyryk, dra-
maturg, autor pastiszy i&parodii. Kontynuator tradycji Tuwima i&Hemara – autor opracowa" i&antologii 
po$wi'conych dziejom kabaretu. 
Wspó!pracowa! z&tygodnikiem Szpilki i&z&warszawskimi kabaretami literackimi, m.in. Szpakiem, Wagabund%, 
Dudkiem, Pod Egid%. Jest kierownikiem literackim warszawskiego Teatru Syrena. Z&zami!owania varsavia-
nista o&ogromnej wiedzy na temat przedwojennej Warszawy.



30

TYCH LAT NIE ODDA NIKT – PIOSENKI W,ADYS,AWA SZPILMANA
26.09.2011 godz. 1945

Och – Teatr
ul. Grójecka 65

Wykonawcy: Katarzyna D%browska, Wiktoria Gorodeckaja, Anna Markowicz, Natalia Sikora, Monika  
W'giel, Jacek Beler, Marcin Januszkiewicz, Marcin Mrozi"ski oraz Joanna Pa!ucka i&Andrzej Strzelecki.

Scenariusz i&re(yseria – Andrzej Strzelecki 
Scenografia – Tatiana Kwiatkowska
Kierownictwo muzyczne – Marek Stefankiewicz
Choreografia – Jaros!aw Staniek 

Spektakl z!o(ony z&piosenek W!adys!awa Szpilmana ma bardzo okre$lony cel artystyczny. Chodzi nie tylko 
o&nowe, czy te( lepiej – w&dobrym tego s!owa znaczeniu – nowocze$niejsze odczytanie pi'knej muzyki 
kompozytora, ale i&o prób' wprowadzenia tej muzyki w&ponowny obieg publiczny. M!odzi wykonawcy dla 
m!odych s!uchaczy winni sta) si' pomostem !%cz%cym pi'kn% i&– de facto – ponadczasow% muzyk' dziad-
ków z&gustem muzycznym wnuków. Us!yszymy najlepsze, najbardziej znane i&popularne piosenki W!ady-
s!awa Szpilmana wybrane z&ca!ej jego twórczo$ci, m.in. Nie wierz" piosence, Deszcz, Tych lat nie odda nikt, 

Przyjdzie na to czas, Trzej przyjaciele z#boiska, W#ma%ym kinie, Czerwony autobus. 
Miejscem akcji spektaklu jest radio. Nie b'dzie to jednak biograficzny spektakl o&Szpilmanie czy historia 
radia, ale przedstawienie znakomitej twórczo$ci Kompozytora.

Gospodarze wieczoru: Andrzej Szpilman i#Pawe% Sztompke

Marek Stefankiewicz zagra na fortepianie

Partner wydarzenia: 

Warszawa okupowana - handel

Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy



31W 100–LECIE URODZIN W!ADYS!AWA SZPILMANA





33W 100–LECIE URODZIN W!ADYS!AWA SZPILMANA

Pomys" i!przygotowanie dyskusji o!filmie Pianista: dr Tomasz Mi!kowski
Przygotowanie panelu: Dominika Ja+wiecka-Bujalska

Przygotowanie wystawy Muzyka w!okupowanej Polsce 1939-45: Lucyna Kami"ska, Karol Perep!y$
Przygotowanie spotkania W"adys"aw Szpilman w!Raadio – Wieczór Wspomnieniowy: Karolina Kadula

Kontakt z!mediami: Anna Boska
Public Relation: Karolina Kadula

Redakcja katalogu: Bo(ena Marczykowska
Konsultacje: Maria Szab!owska, Pawe! Sztompke

Redakcja strony WWW: Dorota Kadula, Lucyna Kami"ska 
Wykonanie strony WWW: Beata Nosal 
Projekt plakatu: Ma!gorzata Gurowska

Przygotowanie graficzne i!wykonanie druków reklamowych: Beata Nosal TOTUDRUK Katowice, Krystian So!drzy"ski
Realizacja wydawnictwa: Promotor – Ewa Wójcik Agencja Wydawniczo–Reklamowa

Autor projektu: Dorota Kadula
Produkcja: Agencja Artystyczna „Didaskalia” - Kraków

Wydawca: Agencja Artystyczna „Didaskalia” - Kraków

Projekt graficzny i!sk"ad katalogu: Krystian So!drzy"ski

Partnerzy strategiczni:
CALISIA

Program I Polskiego Radia

Zdj&cia:
ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy

z albumu rodzinnego W!adys!awa Szpilmana

Podzi&kowania dla: 
Pani Haliny Szpilman i&Pana Andrzeja Szpilmana za udost'pnienie zdj') z&albumu rodzinnego

Dyrekcji Teatru Scena Prezentacje za (yczliwo$) przy realizacji koncertu „Tych lat nie odda nikt”
Pani Ma!gorzaty Sikorskiej z&Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy za wybór i&udost'pnienie zdj') wykorzystanych w&realizacji projektu

Centrum Kultury „,owicka” za zorganizowanie wystawy „Warszawa w&fotografii Zdzis!awa Marcinkowskiego”

PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE
MIASTA STO,ECZNEGO WARSZAWY

Z. Marcinkowski | Ogród #l%ski – aleja g!ówna
Ze zbiorów Archiwum Pa"stwowego m.st. Warszawy
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Materia!y z&Archiwum Polskiego Radia
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