
Konsulat Generalny RP w Barcelonie 

zaprasza na koncert jazzowy "Straszni Panowie Trzej", który 

odbędzie się 15 września 2017 r. o godz. 20.00 

w Sali Luz de Gas (Barcelona, c. Muntaner, 246). 

 

 

„Piosenka jest dobra na wszystko”, „Jesienna dziewczyna”, „Pejzaż bez Ciebie”, to tylko 
niektóre, znane szlagiery słynnego „Kabaretu Starszych Panów”. W latach 50. i 60.-tych 
nuciła je cała Polska. Dziś twórczość Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory to 
ciągła inspiracja dla nowych pokoleń. 
 

Przykładem jest formacja jazzowa Straszni Panowie Trzej. Zespół, założony w 2004r. 
już w samej nazwie zapowiada nawiązanie do piosenek Starszych Panów. I to te utwory: 
„Zimy żal”, „Idę cienistą stroną ulicy”,  „Stacyjka „Zdrój”, „Zupełnie jak ty”, „Puk, puk, 
puk” czy „S.O.S.”, stanowią trzon repertuarowy zespołu „Strasznych Panów Trzech”. 
Muzycy w składzie: Janusz Szrom–śpiew, Andrzej Jagodziński–fortepian, Andrzej 
Łukasik–kontrabas, tworzą nową, zachwycającą interpretację, przy tym po raz pierwszy 
w jazzowym opracowaniu.  

Album „Straszni Panowie Trzej” w roku 2009 uzyskał status Złotej Płyty. 

 

 

 

Wstęp wolny. Rezerwacja: catalunya_polonia@yahoo.es 

Współpraca: Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie.  
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El Consolat General de Polònia a Barcelona
es complau de convidar-vos al concert de jazz del grup

"Straszni Panowie Trzej" que tindrà lloc 
el dia 15 de setembre 2017, a les 20 hores, 

a la Sala Luz de Gas (Barcelona, c. Muntaner, 246) 

„La cançó es bona per a tot” („Piosenka jest dobra na wszystko”),  „La noia
de la tardor” („Jesienna dziewczyna”),  „El paisatge sense tu” („Pejzaż bez
Ciebie”),  són  només  alguns  dels  èxits  del  famós  „Kabaret  Starszych
Panów” (Cabaret dels Senyors Grans). Als anys 50 i 60 els cantava tota
Polònia. Avui les creacions de Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora segueixen
sent una font d’inspiració per a les noves generacions.

Un bon exemple és el grup de jazz Straszni Panowie Trzej. Es va  fundar
l’any  2004, i ja el seu nom revela la seva referència  a les cançons del
Kabaret Starszych Panów. I són aquestes cançons: “Llàstima de l’hivern”
(„Zimy żal”),  “Vaig pel costat ombrejat del carrer”  („Idę cienistą stroną
ulicy”), „Quasi com tu” („Zupełnie jak ty”), “Toc, toc, toc” („Puk, puk, puk”)
o “S.O.S.”, les que formen el nucli del repertori del grup „Straszni Panowie
Trzej”  compost  per:  Janusz  Szrom–veu,  Andrzej  Jagodziński–piano  i
Andrzej  Łukasik–contrabaix,  que  creen  una  nova  i  impressionant
interpretació, que és per primera vegada en clau de jazz. 

L’àlbum „Straszni Panowie Trzej” de l’any 2009 va ser Disc d’Or.

Entrada lliure. Reserves: catalunya_polonia@yahoo.es

Col·laboració: Associació Cultural Catalanopolonesa 
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El Consulado General de Polonia en Barcelona
se complace en invitarles al concierto de jazz del grupo

"Straszni Panowie Trzej" que tendrá lugar 
el día 15 de septiembre 2017, a las 20 horas, 

en la Sala Luz de Gas (Barcelona, c. Muntaner, 246) 

„La canción es buena para  todo” („Piosenka jest  dobra na wszystko”),   „La  chica  del
otoño” („Jesienna dziewczyna”),  „El paisaje sin ti” („Pejzaż bez Ciebie”), son solamente
algunos de los éxitos del famoso „Kabaret  Starszych Panów” (Cabaret  de los Señores
Mayores).   Los  años  50  y  60  los  cantaba  toda  Polonia.  Hoy  las  creaciones  de  Jerzy
Wasowski  y  Jeremi  Przybora  siguen  siendo  una  fuente  de  inspiración  para  nuevas
generaciones.

Un buen ejemplo es el grupo de jazz Straszni Panowie Trzej. Se fundó el año 2004, y
ya su nombre revela su referencia  a las canciones del Kabaret Starszych Panów. Y son
estas canciones: “Lástima de invierno” („Zimy żal”),  “Voy por el lado sombreado de la
calle” („Idę cienistą stroną ulicy”), „Casi como tú” („Zupełnie jak ty”), “Toc, toc, toc” („Puk,
puk, puk”) o “S.O.S.”, las que forman el núcleo del repertorio del grupo „Straszni Panowie
Trzej”  compuesto por:  Janusz Szrom–solista,  Andrzej  Jagodziński–piano y  Andrzej
Łukasik–contrabajo, que crean una nueva e impresionante interpretación, que es por
primera vez en clave de jazz. 

El álbum „Straszni Panowie Trzej” del año 2009 fue Disco de Oro.

Entrada libre. Reservas: catalunya_polonia@yahoo.es

Colaboración: Associació Cultural Catalanopolonesa 
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