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Skwer „Starszych Panów”
Dzielnice: Mokotów
Osiedla: Sadyba
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od polskich postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 2009

Opis
Starsi Panowie - poeta Jeremi Stanisław Przybora (1915-2004) oraz kompozytor Jerzy Ryszard
Wasowski (1913-1984), twórcy emitowanego na antenie TVP w latach 1958-1970 Kabaretu Starszych
Panów. Obaj byli rodowitymi warszawiakami, związanymi z tym miastem przez całe życie. Pan Jerzy
wywodził się żydowskiej rodziny (nazwisko jego ojca brzmiało Wasercug), zaraz po ukończeniu
studiów rozpoczął pracę w Polskim Radiu jako inżynier akustyk. Ze względu na foniczny głos
zaproponowano mu stanowisko spikera. Po wojnie zajmował się akustyką, emisją a po 1954 roku
głównie reżyserią. Był współpracownikiem kabaretu "Szpak" i "Dudek", komponował muzykę filmową
("Caf&eacute; &gt;pod Minogą&lt;", "Upał"), musicalową ("Machiavelli", "Ballada o tamtych dniach",
"Jedzcie stokrotki") i innych spektakli muzycznych ("Szklana menażeria", "Romantyczni", "Stokrotki
ogrodnika Barnaby"). Pan Jeremi ukończył ewangelickie Gimnazjum im. Reja a następnie studiował
w SGH i anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Już przed wojną został spikerem Polskiego Radia
(wygrał konkurs w 1937 roku), po wojnie znalazł się w redakcji rozrywki tej instytucji.W 1939 roku
poznał Pana Jerzego i... rozdzielił ich wybuch wojny. Obaj spotkali się po prawie dziesięciu latach i
stworzyli radiowy teatrzyk "Eterek".Istniał on do 1958 roku, kiedy to pojawił się Kabaret Starszych
panów a w 1978 roku Kabaret Jeszcze Starszych Panów. W swoim dorobku miał oprócz tekstów
piosenek również libretta musicalowe ("Piotruś Pan") a także trzy tomy wspomnień zwane ogólnie
"Memuarami". Wspólnie stworzyli kilkaset piosenek (m.in. "Bo we mnie jest seks", "Embarras",
"Herbatka", "Już kapiesz się nie dla mnie", "Na ryby", "Odrażający drab", "Piosenka jest dobra na
wszystko", "Prysły zmysły", "Przeklnę cię", "Upiorny twist", "W czasie deszczu dzieci się nudzą",
"Wesołe jest życie staruszka"). Obaj zmarli w rodzinnym mieście.
Spoczywają:
Pan Jerzy - Cmentarz Powązkowski, kwatera 240, rząd II, miejsce 23.
Pan Jeremi - Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, kwatera N, rząd II.
Upamiętnienia:
Starsi Panowie - ul. Jasna 14/16 - gmach TVP - tablica pamiątkowa odsłonięta w 2010 roku.
Pan Jerzy - ul. Wilcza 11 - informacja pamiątkowa.
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Ciekawostki
Skwer zlokalizowany między ulicami Goraszewską, Kąkolewską, Zakręt i Jodłową.
Stan obecny:
Data nadania nazwy: 2009.05.28
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