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Sieradzki zamek na dawnej rycinie

Bal karnawałowy w pałacu Branickich, 1938 r.
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Kto chce zdobyć życia szaniec,

I rozkoszy zaznać cuda

Niechaj pozna co to taniec

Jak on kształci mózg i uda.

Jak chcesz zaznać coś miłego,

Ty, co troska wciąż Cię tuczy

Śpiesz więc już do Skrzypkowskiego,

A on tańczyć Cię nauczy.

T
ak anonsował w 1926 roku swoją szkołę tańca maestro W. Skrzypkowski. Do Białe-

gostoku przyjechał w 1925 roku i zaczął uczyć nowoczesnych tańców towarzyskich 

oficerów 42. Pułku Piechoty. Skrzypkowski wprowadzał ich w tajniki charlesto-

na czy black bottoma. Znakomita opinia o nauczycielu obiegła wnet całe miasto. Chwalono 

maestra za doświadczenie i europejskie maniery. Mówiono, że „ma inteligencję i w nogach 

i w głowie”. Podkreślano, że ci, którzy nauczyli się u niego tańczyć, mieli tę gwarancję, że 

właśnie tak tańczy się w Europie. Ciesząc się takimi rekomendacjami, założył Skrzypkowski 

w 1926 roku szkołę tańca. Mieściła się w tak zwanych dolnych salonach hotelu Ritz. Samo 

miejsce gwarantowało już szyk i udział wyśmienitego towarzystwa. Zajęcia prowadzone były 

w godzinach poobiednich. Zaczynały się o 16.00 i trwały do 20.00. 

Za Skrzypkowskim poszli następni. Miasto ogarnął szał nauki tańca. Ci, którym nie star-

czyło gotówki bądź miejsca na parkietach Ritza, mogli się uczyć tanecznych pas u I. Majsa 

przy ulicy Sienkiewicza 42. Tu gwarantowano, że można nauczyć się pląsać „w najkrótszym 

czasie bez względu na zdolności”. Tak samo zachwalał swoje metody J. Ulicki, którego szkoła 

mieściła się w kamienicy przy ulicy Lipowej 36. W 1935 roku Majs jako pierwszy zaczął lan-

sować w Białymstoku „światowy przebój, atrakcję salonów zagranicznych, najnowszy taniec 

murzyński – cariocę”. W tymże samym 1935 roku otwarta została kolejna białostocka szkoła 

tańców. Jej założycielem i głównym nauczycielem był M. Mazur. Szkoła mieściła się w „luk-

susowo urządzonym lokalu” w pasażu Warnholtza, zwanym też domem ze szklanym dachem, 

przy ulicy Lipowej 6. Kursantom przygrywała „pierwszorzędna orkiestra jazzowa z Pozna-

nia”. Zmęczeni tancerze mogli odsapnąć w bufecie, w którym serwowano napoje chłodzą-

ce, owoce i słodycze. Szkoła zyskała wielką popularność. Lekcje tańców odbywały się w niej 

Bibi-dżibi i reuniony

Reklama szkoły tańców, 1932 r.
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codziennie od 10.00 rano do 23.00 wieczorem. W środy, piątki, soboty i niedziele od 8.00 rano 

aż do północy prowadzone były zajęcia z gimnastyki. Z nimi związana jest anegdota, która 

obiegła miasto w styczniu 1931 roku. Jej bohaterem był, jak go określono, „handlowiec z ulicy 

Sienkiewicza, Szymon K.” Zamykając swój sklep w styczniowy wieczór, zauważył wetknię-

tą za żaluzję karteczkę, na której koślawymi literami wypisano: „Kochany Panie Szymonie!  

Z przykrością i bólem w sercu komunikuje Pana, że pańska żona Frima chodzi wieczorami  

w sekrecie na lekcje tańcuw [sic] i fika różnych pa w krutkie spudniczki [sic] – sportówki co 

poczuwam się w obowiązku donosić z poważaniem. Życzliwa Dusza”. Niewinna z pozoru 

sprawa zakończyła się ponoć rozwodem.

Gorszą opinią niż wspomniane szkoły cieszyły się kursy taneczne prowadzone przez Klaj-

mersa w jednej z kamienic przy ulicy Polnej (obecnie Waryńskiego). Uczęszczało na nie nie-

zbyt wykwintne towarzystwo, które niejednokrotnie wszczynało awantury. Niewiele lepiej 

działo się nieopodal przy ulicy Lipowej u Sokołowskiego. W rolę nauczyciela tańca posta-

nowił wcielić się nauczyciel muzyki. Złośliwi twierdzili, że „nawet laik zrozumie, że muzyka  

z tańcami ma tyle wspólnego, że do tańca przygrywa się”. Drwiono, że Sokołowski uczy tańczyć 

jakieś podejrzane typki, bowiem sam ogłaszał, że tylko we wtorki tańczy u niego „towarzystwo 

doborowe”. Więc w pozostałe dni tygodnia można było spotkać się z mniej wykwintnymi ma-

nierami. Dostało się w tej krytyce i Morynowi z ulicy Sienkiewicza. Tam z kolei najsłabszą 

stroną kursów była mała, ciasna sala. Wobec tego „pary tańczące dokonując ruchu wirowego 

napotykają się na inne pary, wskutek czego powstaje tarcie, które jest zupełnie w ruchu niepo-

żądane”. Ciasnota sali była tym bardziej dokuczliwa, że „nowoczesne prądy choreograficzne 

wymagają od dansera ruchliwości w najwyższym stopniu”. Nic więc dziwnego, że do Moryna 

zapisywali się „danserzy”, których „ruchliwość” nie była największą zaletą. Plotkarski Biały-

stok z uciechą opowiadał, jak to u maestra podrygiwały w rytm charlestona paniusie o odpo-

wiedniej tuszy, a ich zziajani partnerzy ledwo taszczyli swoje wydatne brzuchy. Towarzystwo to,  

w opinii obserwatorów, „było wiecznie nachmurzone i naciągnięte”.

Aby zadbać o poziom miejscowych szkół, postulowano powołanie specjalnej komisji we-

ryfikacyjnej. Pojawiły się opinie, że brak kontroli przez magistrat i starostwo doprowadził 

do rozkwitu „pokątnych dancingów i tancbud”. Zastanawiano się też, co by się stało, gdy-

by „poddano egzaminom p. Klajmersa i Sokołowskiego i innych domorosłych baletmistrzów  

i drygmistrzów”. Pytano wprost, „jaką akademię choreograficzną oni ukończyli? U jakiego 

źródła zaczerpnęli wiedzy tanecznej? Skąd nabrali się wiedzy z dziedziny choreografii, plasty-

ki, estetyki, shimmy, charlestonu, bluesów i innych modnych skoków i podrygów?”.

Przy okazji nie zostawiono suchej nitki na owych podrygach. Najwięcej kontrowersji budził 

charleston, który od 1926 roku królował na parkietach. Białostoczanie starszej daty z oburze-

niem twierdzili, że jest to „pląs odpoczywającego mordercy”. Zaś miejscowi stróże moralności 

grzmieli, że jest „coś wstrętnego, coś zuchwałego, coś bezczelnego w tych dzikich podrygach, 



99

w tych bezwstydnych splotach nóg, w tym niedwuznacznym rytmie”. Co najbardziej zajadli 

przeciwnicy nowoczesności twierdzili wprost, że to nie taniec, ale „akt miłosny w pozycji pio-

nowej”. Stateczne matrony, obserwując szalejących w rytm charlestona, mawiały, że za ich 

czasów to „takie tańce tańczono pod kołdrą!”. Nie mniejsze obiekcje budziły szlagiery kar-

nawału z 1928 roku. Na pierwszy plan wysuwał się bananas-slide. Była to odmiana fokstrota. 

Gdyby tę nazwę przetłumaczyć jako lisi kłus, to z dodatkiem bananów składał się „z kroków 

ślizgowych i małych skoków. Miał on obrazować ślizganie się po rzuconych skórkach bana-

nów”. Dla miłośników mocniejszych wrażeń było bibi-dżibi. Ten taniec był „najniebezpiecz-

niejszym konkurentem charlestona, do którego jest podobny w ogólnej strukturze, ale odzna-

cza się większą jeszcze dzikością”. Ostatnim tańcem tamtego sezonu był budapeszt. W opinii 

znawców tematu było to połączenie czardasza z bluesem. Co się musiało dziać, gdy partnerka 

zachowała jeszcze taneczny wigor i przytupywała w rytm madziarskiej nuty, a partnerowi po 

wizytach w obfitym i tanim bufecie już tylko w głowie i nogach pozostawał blues? W 1938 roku 

na parkietach Białegostoku królował żywiołowy lambeth-walk czy modny w 1939 roku „nader 

ekscentryczny” swingalero. 

Ta dzikość i ekscentryczność oburzały stateczny Białystok. W rezultacie w 1938 roku bia-

łostockie „nauczycielstwo szkół średnich i zawodowych” wystąpiło do władz miejskich z ape-

lem, aby zabroniono młodzieży szkolnej uczęszczania do szkół tańca. Twierdzono, że są to 

Rozkosz – ulubione miejsce dancingów, 1910 r.
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jaskinie rozpusty i deprawacji. W zamian proponowano, aby rozpocząć prace nad „projek-

tem nauczania tańców w szkole pod nadzorem nauczycielstwa”. Inicjatorzy apelu dostrzegali 

w tańcu, oczywiście nie w niemoralnych wygibasach, lecz w walczykach, poleczkach itp., istot-

ne aspekty wychowawcze. Uważali, że to świetny sposób na naukę przyzwoitego zachowania 

się w towarzystwie, a też i na podniesienie sprawności fizycznej. Ale była to inicjatywa z góry 

skazana na niepowodzenie. 

Taniec był wszędzie. Gdy w 1935 roku przy Rynku Kościuszki 8 otwarto salon obuwniczy 

renomowanej firmy Bata, reklama zapraszająca do działającego w sklepie punktu pedicure 

brzmiała: „Chcesz tańczyć?! Pozbądź się odcisków”. W mieście zapanowała moda na „reu-

niony”. Odbywały się one w mieszkaniach, z których wynoszono wszystkie meble. Co bardziej 

zapobiegliwi gospodarze przygotowywali do tańców podłogę. Ponoć najlepsze rezultaty osią-

gało się poprzez nałożenie na deski grubej warstwy pasty „Jaśniej Słońca”. Dla podniesienia 

efektu posypywało się ją jeszcze proszkiem stearynowym. Tak przygotowany parkiet dawał 

tancerzom możliwość popisywania się piruetami, nagłymi zwrotami, a przy bananas-slide był 

wręcz wymarzony.

No i jeszcze cała otoczka towarzyska. Niech jej ilustracją będzie anegdotka, którą z rozba-

wieniem opowiadano sobie w 1933 roku. Oto na „reunionie” zorganizowanym przez „funkcjo-

Reklama salonu obuwniczego Bata, 1935 r.
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nariuszy jednego z białostockich urzędów” jeden z urzędników tańczył z pewną nieznajomą. 

Wypadało w takiej sytuacji zabawić damę stosowną konwersacją. Zaczął więc od niechcenia:

– Niech pani spojrzy na tego starego bałwana, tańczącego z tą tęgą blondyną. To nasz dyrektor. 

Jeszcze nie widziałem większego idioty jak on!

– A czy pan wie, kto ja jestem? – zapytała partnerka.

– Nie mam pojęcia – padła odpowiedź.

– Jestem żoną pańskiego szefa!

– Psia krew! A czy pani wie, kto ja jestem?

– Nie…

– No to dzięki Bogu!


