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Występy
Mieczysława Fogga

W

2018 roku zespół Młynarski-Masecki
Jazz Camerata Varsoviensis przypomniał na płycie Fogg – pieśniarz War-

szawy szlagiery tego znanego piosenkarza. Druga
na liście utworów piosenka, Polowanie na tygrysa,

to przebój Chóru Dana, z którym Mieczysław Fogg
związany był przed rozpoczęciem solowej kariery.
Muzykę do niej skomponował w 1917 roku amerykański kompozytor Nick LaRocca. Jego Tiger Rag
uznawane jest za jeden z najlepszych standardów
jazzowych. Chór Dana, wykonując go, dołączył do
plejady światowych sław mających w repertuarze
ten utwór, takich jak Louis Armstrong i Frank Sinatra. A kto stworzył polski tekst? No cóż, mimo wyśmienitego komizmu, przy niezwykłej oszczędności słów użytych do oddania fabuły, nie ma swojego autora.
Białostoczanie najprawdopodobniej słyszeli Polowanie na tygrysa na żywo, bo Chór
Dana regularnie pojawiał się w Białymstoku. Powstały w 1928 roku zespół po raz pierwszy
przyjechał do miasta nad Białą w 1931 roku, a od 1934 roku przyjeżdżał corocznie. Piosenka była tak popularna i efektowna, że rewelersi Władysława Daniłowskiego musieli ją śpiewać przed białostocką publicznością. W 1938 roku Fogg opuścił zespół i rozpoczął własną
karierę. W czerwcu tegoż roku przyjechał wraz z Mirą Zimińską do Białegostoku z programem zatytułowanym Wieczór humoru. Na następny przyjazd piosenkarza białostoczanie
musieli czekać 12 lat. Przybył w 1946 roku w ramach zaplanowanego tournée do całkiem
innego, niż zapamiętał, miasta. Nie było już teatru Palace, w którym występował, ani eleganckiego hotelu Ritz, gdzie nocował, a sam Białystok był morzem ruin. Jedno się nie
zmieniło – publiczność. W swoich wspomnieniach Od palanta do belcanta pisał:
Wkrótce wyruszyłem w Polskę, tę jeszcze nieznaną, do często na wpół zniszczonych miast i miasteczek. I znów występom towarzyszyła wzruszająca reakcja publiczności uradowanej powrotem
Fogga na estradę w latach, kiedy na tzw. prowincji tu i ówdzie pokutowała jeszcze plotka o tym,
że zginąłem w Powstaniu.
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Chór Dana (Mieczysław Fogg stoi w środku)
w trakcie tournée po Polsce, 1936 r.

I tak 8 lipca w sali białostockiego Teatru Miejskiego (obecnie kino Ton) zjawił się komplet publiczności, mimo że jak
zaznaczał dziennik województwa białostockiego „Jedność
Narodowa”, w mieście trwał w najlepsze sezon ogórkowy.
Recenzent stwierdził, że
Mieczysław Fogg

niedzielny występ Mieczysława Fogga cieszył się wielką frekwencją tym bardziej, iż o przedwojennym ulubieńcu publiczności długo nic nie było słychać. Wiedzieliśmy o nim tyle, że
podczas okupacji niemieckiej został aresztowany przez Niemców i osadzony w Oświęcimie.

To inna nieprawdziwa wersja wojennych losów artysty. Fogg
całą okupację przeżył w Warszawie, zapisując przepiękną kartę w historii polskiej kultury. Recenzent pisał dalej, że Fogg
po wojnie długo jakoś nie dawał znaku życia. Dlatego też pojawienie się na scenie białostockiej najpopularniejszego w Polsce
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piosenkarza przyjęła publiczność rzęsistymi oklaskami. Nastrój, jaki szybko wytworzył się między p. Foggiem i słuchaczami
w czasie serdecznego powitania i pierwszej piosenki – nieśmiertelnego tanga p.t.
Jalousie, wykonanego z pełnią uczucia –
wykluczył możliwość krytycznej oceny
powojennych walorów głosu p. Fogga.

Zgromadzona w teatralnej sali publiczność z rozrzewnieniem słuchała przedwojennych
przebojów: Kochana, Synku mój, Błękitne oczy czy Fredzio. Szczególne wzruszenie ogarnęło widownię, gdy artysta wykonał swoją okupacyjną piosenkę Ukochana ja wrócę. Przejmujące słowa odnosiły się przecież także do przeżyć słuchaczy. Nie na miejscu wydały się
więc piosenki swawolne, wesołe i pijackie. Zdziwiony recenzent pytał: czyżby naprawdę
popadł Mieczysław Fogg w nałóg alkoholizmu?. Żałował też, że mistrz nie zaśpiewał najnowszych piosenek, wykonywanych z wielkim powodzeniem przez wschodzącą gwiazdę –
Jasia Malinę. To zaskakująca informacja. Po pierwsze tą wschodzącą gwiazdą był Edward
Jasiński, który już przed wojną zdobył znaczną popularność. To on śpiewał powszechnie
znaną piosenkę Czy tutaj mieszka panna Agnieszka i wiele innych przebojów. Po drugie
sformułowanie sugeruje, jakoby Jasiński przyjechał do Białegostoku z Foggiem. Dziś
trudno rozstrzygnąć, co dziennikarz „Jedności Narodowej” miał na myśli. Mimo tych
drobnych mankamentów, przyznał jednak, że Fogg poza tym nic się nie zmienił. Czaruje
audytorium swym kunsztem, zadziwia rutyną. Ponoć jedynym słabym punktem wieczoru
był towarzyszący Foggowi zespół jazzowy Mieczysława Janicza: choć niezły, czynił wrażenie niezupełnie zgranego, jakby ad
hoc skompletowanego.
Kolejny występ Fogga w Białymstoku odbył się w połowie listopada 1955 roku. Piosenkarz przyjechał wraz z Marią
Chmurkowską. Dziś to prawie zapomniana aktorka, ale w latach 50. białostoczanie z pewnością pamiętali ją nie tylko z filmowych ról, ale też z Polskiego Radia, w którym przed wojną
pracowała jako spikerka. Tak zresztą anonsowano jej występy
estradowe w Białymstoku w kwietniu 1939 roku. Nie była to
jej jedyna wizyta w mieście. Od 1920 roku Chmurkowska występowała na scenach teatrów wileńskich, często też gościła
w Grodnie i zjawiała się w Białymstoku. Z Foggiem łączył ją
udział w powstaniu warszawskim, w którym była łączniczką.

Maria Chmurkowska
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Na koncercie w 1955 roku artystom towarzyszyła białostocka orkiestra prowadzona
przez klarnecistę Dezyderiusza Mroza. On z kolei miał w swoim życiorysie szlak bojowy
z 2. Korpusem Polskim generała Andersa. W 1954 roku znalazł się w pierwszym składzie
muzyków białostockiej orkiestry symfonicznej założonej przez Kazimierza Złockiego.
Ten występ Mieczysława Fogga również okazał się doniosłym wydarzeniem. „Gazeta
Białostocka” donosiła, że popisy artystów nagradzane były długotrwałą owacją, przy wtórze gromkich bisów. To też para artystów nie była nieczuła na aplauz publiczności i bez
reszty podbiła serca wszystkich widzów. Koncert ten nazwano by dziś sponsorowanym,
bo towarzyszył pokazowi mody jesienno-zimowej. Wydarzenie ufundowały białostocki
Powszechny Dom Towarowy (Pedet) i Wojewódzka Rada Związków Zawodowych. Stąd
też była białostocka obsada konferansjerów. W tej roli wystąpili dziennikarze białostockiej rozgłośni Polskiego Radia – Zdzisław Stankiewicz i Ryszard Strzelbnicki. Pokaz
mody podobał się publiczności. Pokazano płaszcze, futra, kożuchy, garnitury, sukienki,
wizytowe kostiumy, obuwie, galanterię i kapelusze. Uwagę wszystkich zwracały też fryzury modelek, które były dziełem białostockich fryzjerów – Renaty Cechmistro i Stanisława
Krzesoty. Był jednak jeden mankament imprezy. Zdegustowany sprawozdawca pisał:
czyż już nastała u nas taka moda, aby niektóre sukienki i kostiumy damskie były z przodu
krótsze, a z tyłu dłuższe? Bo czyż hołdujemy już takiej modzie, że u niektórych płaszczy damskich podszewka wystaje z dołu na 3 prawie centymetry? Bo czyż moda jesienno-zimowa dopuszcza, aby w jednej z pokazywanych marynarek poły były nierówne?

Dostało się też konferansjerom. Któryś z nich modelkę prezentującą płaszcz czy kożuch
nazwał „kociakiem”. Dziś usłyszałby, że jest antyfeministą. I słusznie. W 1955 roku mógł
przeczytać o sobie, że jest głupim niekulturalnym chamem.
W następnych latach Mieczysław Fogg zjawiał się w Białymstoku jeszcze kilka razy.
Tak jak w całej Polsce, tak i tu miał swoją wierną publiczność. Ale zaczynała się już inna
epoka w rozrywce. Fogg, którego obdarzano sympatią i wielkim szacunkiem, powoli
ustępował miejsca młodszym.
Teatr Miejski
(ob. kino Ton),
1946 r.
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Autobus czerwony
przez ulice mego miasta mknie

C

Autobusy na Rynku
Kościuszki, 1936 r.

ała Polska w 1952 roku za chórem Czejanda śpiewała piosenkę Kazimierza Winklera i Władysława Szpilmana, o tym że autobus czerwony przez ulice mego miasta
mknie. Dwadzieścia dwa lata później Maryla Rodowicz wracała do komunikacyj-

nego tematu w piosence Jonasza Kofty i Andrzeja Korzyńskiego: już w egzystencjalnym
nastroju śpiewała, że autobusy zapłakane deszczem, wożą ludzi od siebie do siebie, ale prze-

cież mają sympatyczne pyski. Białostockie autobusy, choć może też miały „sympatyczne
pyski”, to sprawiedliwie przyznać trzeba, że przez całe dziesięciolecia nie należały do najmocniejszych stron Białegostoku, stąd też i nie doczekały się żadnej piosenki o sobie.
Transport publiczny w okresie międzywojennym był jedną z bolączek mieszkańców.
Nie udało się ani wprowadzić – pomimo wielu prób – tramwaju, ani doprowadzić komunikacji autobusowej do przynajmniej przyzwoitego poziomu. Po zakończeniu wojny białostocka komunikacja miejska została uruchomiona dopiero w listopadzie 1945 roku. To
czasy absolutnie pionierskie i z dzisiejszymi wyobrażeniami o komforcie nie miały nic
wspólnego. Za autobusy służyły bowiem ciężarowe samochody przystosowane do przewozu ludzi, zwane potocznie budami (nazwa pochodziła od rozpiętej nad skrzynią plandeki). Wchodziło się do nich po metalowej drabince umocowanej z tyłu ciężarówki i zajmowało miejsce na drewnianej ławce. Trasa tej pierwszej białostockiej linii nie była zbyt
rozbudowana. Ot, jechało się z dworca Polskich Kolei Państwowych (PKP) przez całe
miasto aż na Dojlidy. Dopiero w lipcu 1947 roku uruchomiono drugą linię. Ta już miała
bardziej skomplikowaną trasę. Zaczynała się też przy dworcu PKP, a następnie
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prowadziła przez ulice Lipową, Rynek Kościuszki, Kilińskiego, Mickiewicza na Drewnianą. Dlaczego właśnie tam, a nie np. na ulicę Kołodziejską? To wiedzieć mógł tylko strateg od miejskiej komunikacji. W styczniu 1949 roku pojawiła się trzecia linia z Wygody
na Nowe Miasto.
Te trzy trasy obsługiwało pięć pojazdów. Nie był to wynik imponujący. W 1950 roku kupiono sześć następnych autobusów. Nadal jednak transport zbiorowy przypominał prowizorkę; mimo że sieć linii autobusowych w mieście była stosunkowo dobrze rozwinięta – działało
już siedem linii – to liczba autobusów zdecydowanie nie wystarczała. I tak na linii nr 1, rozpoczynającej się przy CPN-ie przy ulicy Jurowieckiej i biegnącej przez Rynek Kościuszki na
dworzec kolejowy, co godzinę jeździły dwa autobusy. Na linii nr 2 z Dojlid przez Rynek Kościuszki na dworzec kolejowy też co godzinę kursowały dwa autobusy. Uprzywilejowana była
linia nr 3 z Wygody na Nowe Miasto, bo obsługiwały ją aż trzy pojazdy. Ale coś za coś.
W związku z tym linią nr 4 z ulicy Mickiewicza na Wysoki Stoczek kursował tylko jeden autobus. Po jednym jeździł również na linii nr 5 z Antoniuka na ulicę Piasta, na linii nr 6 z Rynku Kościuszki na Starosielce oraz na linii nr 7 z Rynku Kościuszki do budowanych w tym
czasie Zakładów Przemysłu Bawełnianego Fasty. W 1955 roku sytuacja stała się już dramatyczna. Oto obrazek z tamtego czasu, zamieszczony w „Gazecie Białostockiej”:
Wieczór był mroźny. Na przystanku autobusowym przy Rynku Kościuszki zebrało się kilkanaście osób. Czekali na autobus numer 6, łączący centrum z dzielnicą Starosielce. Po kilkudziesięciu minutach ten i ów rozejrzał się jeszcze, czy przypadkiem upragniony autobus nie nadjeżdża,
a nie mogąc się nigdzie dopatrzeć charakterystycznej sylwetki Chaussona, podążał szybko
w stronę dworca kolejowego.
Za autobusy służyły samochody
ciężarowe przystosowane do przewozu
ludzi, tzw. budy, ok. 1950 r.
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Autobus linii nr 5 na ul. Lipowej, ok. 1955 r.

Wielu białostoczan bardziej ufało wówczas Polskim Kolejom Państwowym (PKP) niż
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu (MPK). Pociągiem można było dojechać czy do Starosielc, czy na Wygodę. Na autobusy czekało się po kilkadziesiąt minut.
Powodem był ich opłakany stan techniczny. Pod koniec lat 50. XX wieku białostockie
MPK dysponowało 21 pojazdami, które obsługiwały siedem linii. Nowych było jedynie
pięć autobusów marki ZiS. Pozostałe to: pięć mavagów, trzy chaussony, siedem ciężarówek marki GMC przerobionych na budy i jedna, też buda, Henschel. ZiS-y były produkcji radzieckiej, mavagi pochodziły z Węgier, chaussony z Francji, henschel z Niemiec,
a ciężarówki GMC CCKW353 produkowała amerykańska firma GMC. Jednak na chodzie było zaledwie 13 autobusów, a reszta – jak to określali sami pracownicy MPK – była
„gratami” i „trupami”, które nawet nie wyjeżdżały na trasy.
Ten stan był rezultatem centralnie prowadzonej polityki. Białystok nie mógł sam sobie
kupić autobusów, lecz otrzymywał je z przydziału z Warszawy. A ta przysyłała pojazdy wysłużone już w Gdańsku czy Warszawie. Dodatkowo sytuację komplikował fakt, że unieruchomione mavagi można było remontować tylko w warsztatach największego w Polsce
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. Z kolei te ich nie
przyjmowały, bo nie przydzielono im w stolicy części zamiennych. Wobec powyższego „trupy” stały w bazie białostockiego MPK, a pasażerowie na przystankach. Apelowano, aby
wreszcie Białystok przestał być traktowany jak zapadła prowincja i dostał przydział nowych
pojazdów. Po tych alarmistycznych doniesieniach Białystok otrzymał w końcu nowe autobusy Star-50. Można więc było wycofać z użytkowania budy. Stary-50 okazały się jednak
niepraktyczne. W Białymstoku przy małej liczbie autobusów na wszystkich liniach panował
nieopisany tłok. Stary były natomiast niezbyt pojemne. Dochodziło w nich do często komicznych zajść. Białostoczanie zaczęli je więc nazywać „beczkami śmiechu”.
Dobre wiadomości, szczególnie dla pasażerów, nadeszły pod koniec 1960 roku. Poinformowano, że białostocka komunikacja miejska otrzyma 12 nowych autobusów San. MPK dysponowało wówczas już 79 autobusami. Nadal jednak jeździły po mieście wysłużone ZiS-y. Po
otrzymaniu nowych sanów tabor niewiele się powiększył, wycofano bowiem z eksploatacji
dziewięć samochodów, które nie nadawały się już do dalszego użytku. Przy okazji otrzymania
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nowych pojazdów podano, że MPK przewozi w ciągu roku 25 mln pasażerów. Kolejnego
dużego zakupu autobusów dokonano w 1968 roku, Białystok wzbogacił się wtedy o dziewięć
nowych autobusów San H-100. Pojazdem tej marki mogły podróżować łącznie 62 osoby.
Mimo wieloletniego borykania się z niedostatkiem taboru były też ciekawe inicjatywy.
Już 1960 rok zapowiadał inną przyszłość komunikacji. Co prawda przyczyna była prozaiczna, ale skutek nieoczekiwany. Oto 10 czerwca rozpoczął się ogólnopolski eksperyment. Na ulice Białegostoku wyjechały dwa autobusy bez konduktorów. Dotychczas na
specjalnym krzesełku przy tylnych drzwiach siedziała osoba sprzedająca bilety, dlatego
wsiadało się tymi drzwiami, a wysiadało przednimi. Pisząc o białostockim eksperymencie, „Gazeta Białostocka” informowała, że
w pierwszym okresie powojennym nie było w Białymstoku autobusów, w drugim autobusów
było więcej, ale nie było kierowców, obecnie są autobusy i chętni do pracy kierowcy, ale MPK
nie może ich zatrudnić ze względu na ograniczenie funduszu płac.

Sprawdzano więc, jak to będzie, kiedy kierowca będzie jednocześnie konduktorem. Pasażerów proszono, aby wsiadali przednimi drzwiami i mieli już przygotowaną kwotę na
zakup biletu.
Prawdziwa innowacja nastąpiła dopiero 1 marca 1968 roku, znowu w ramach eksperymentu. Tym razem wprowadzono w białostockich autobusach automaty biletowe. Pisano, że
całkowicie zautomatyzowane biletowanie będzie na liniach 1 i 2. W autobu-

Białostockie autobusy na ul. Lipowej,
lata 60. XX w.

sach tych linii trzeba będzie posiadać
drobne pieniądze w monetach 50 gr
i 1 zł, gdyż tylko przy użyciu tych monet
można wykupić bilet.
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Zajezdnia autobusowa
przy ul. Jurowieckiej, lata 60. XX w.

Dodatkową nowością były bilety abonamentowe 10- i 20-przejazdowe,
które pracownicy rozmaitych instytucji i przedsiębiorstw mogli kupić
w punktach sprzedaży MPK znajdujących się na Rynku Kościuszki, przy
San podczas tankowania paliwa, lata 50./60. XX w.

Centralnym Dworcu PKP, na Wygodzie i na Antoniuku. Uczniowie zaś

kupowali bilety w sekretariatach swoich szkół. Eksperyment powiódł się i 1 lipca 1969 roku
białostockie MPK jako pierwsze w Polsce wprowadziło we wszystkich autobusach „bezkonduktorską, zautomatyzowaną obsługę”. To nic, że ówczesne automaty dziś są jedynie
muzealnym zabytkiem. W 1969 roku to była rewolucja.

Przystanek autobusowy
przed dworcem PKP, 1973 r.
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