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To był LW6w 
prawdziwy 
W sali Teatru Powsl9Chnep w 

Warszawie wyatąpil go.ścinnie 

zespół aktorów wrocława.kieco 
Teatru Kalambur. W programie :r.na
lazly się piosenlkd lwowaltlej ulicy. 
Sala teatru dosiownie „pękała w 
szwach". W pierwsiym numerze cały 
tespół śpiewał: 

W dzień deszczow11 i ponuru 
z Cytadeli idą z 06r11 
Szeregami lwowskie dzieci 

Na. gTanic11 C.tamogór.14 
Czeka ich młtrtoa du.łcl, 
Bo ;ut na nłch tcim 
Czeka 1rogi wróo„. 
.A więc prowadź, prowacit B6g 

Po tym marszu „Lwowe'kich d&ie
ci" na scenę weszła Halina Litwiniec 
z doskonałym słowem wiąłącym. 
A dalej po.płynęły pio~n.ki i balllldy 
lwowśieij ulicy. Luidmie patnySi i 
słuchali, na pewno Po raz .pierwszy 
od wielu, wielu lat. Dla bardzo wielu 
dystyngowanych pań i panów, w.zru
sz9nych aż do łet, było to przypom
nienie ich młodości i jakże często 
miasta ich urodzehił. 

TymĆzue.m ie ' sceny płynęły iło
wa piosenki: 

- Tci eo Pcin bu;a, ta ;ci ze 
L'IDowa! 

Ta dei; Pcin 1pokói, ta ie ri tl4 

ttł71' ~ml 
Na te kawalki - ;a .ra :morowa! 
Ja w sprawach aerca dolwiadc.rtnł 

mam! 
Ta po co tracit nddClremni słowa! 
Jak Pan mnie kochct, to wł Pan, 

co Pan .1r6b? 
Ta ;edi Pan :N mnu do mego 

Lwowa 
l 1'.im co bed.ri, t4 wd Pan sic 

mnu lłub! ( •.. ) 

Arty~ci s Jtalambura rBecJ.)"WłAcfe 
puypomlnali tamten Lwów, z cza
sów Il R:uczyipoapoiliit.ed. Jego suk
cesy i kłopoty, jego codzienne życie, 
folklor miejski i humor niepowta
rzalny, Wesołą Lwowską Falę i nie
zrównanych: Tońka 4 Szczepka. 

Rodowód lwowskiej piosenki,, jak 
wsPomlna Janusz Wasilkowski w 
swoim śpiewniku (wydanym również 
przez Wrocławski Kalambur), je!lt 
dość trudny. Zaen:lo eię to chyba 
120 c&y 140 1at temu. Me tak na
prawd~ pioaen,kl te oiył7 na dobre 
dopiero w latach tr~dziHt:yoh dz.lę· 
ki radiowej "W11ołeJ Lwowe'kiej 
P'aU" 1 jej 1łównym repre:mentantom 
w osobach Tońcla (tyj-cy jeuc.ze 
w Londynie Hen~y«c WogeG!fllq«') 
i Sr.czepcia . (zmarły w 1955 roku 
w Warszawie - JCazimierz Waj
da). 

Ale wr6c!tny na koncert wrocław
skich artystów. Właśnie zabrzmiały 
słowa Balu u Weteranów. Piosenki 
nie:r:WYkle popularnej nie tylko we 
Lwowie, ale śpiewanej w wojsku 
pr.zed drugą wojrut światową, a po
tem pod różnymi szerokościami ge
ograficznymi nuconej pnez naszych 
żołnier.x,y tułaczy: 

Dzłliaj bal u Weteranów 
Każdv zma t11ch j)GnÓW 
Bo tam. co nkdzielł 
Jert zaba1U11 wielł 

• A komitet .14 to błnzv, 
Czterdzieki halerą, 
Bo ai tok t1C1le.i11. 
Tad ;ut, to.; iuż (-) 

Plotem 6piewano jeucu ~ ma•• 
innych, czasem niezwykle dowcip
nych czy frywolnych utworów, w 
wielu pr~padkach nieznanego au
torstwa. Cały czas widownia reago
wała ni•~• 1pontanicmle i Mr-

~ N10t6re piosenki wywoły· 
..tł'ał7 salwiY .śmiechu, zwłaszcza przy 
dowcipnej 1cenerli oraz grze wyko
nawczyń i wykonawców. Z estrady 
płynęły między innymi słowa takich 
utworów (niegdyś popularnych, a 
potem jakby zapomnianych) jak: 
,,Lycz.akowskie tango", ,,Senzacja, bo 
kino gra", „Moja gitara", „My oba 
awaf' rz; fiilmu Tońka i Smr.epka 
- ,,.Będitie ~ej", czy „Tylim we 
Lwowie" z filmu „Włóczęgi". 

Należy w pierwszym rzędzie uchy
lić kapelusza przed doskonałym sce
nariuszem Wojciecha Dzieduszyckie
go. Wyśmienicie spisali się wszyscy 
aktorzy, a szczególnie wyróżniali się 
swoim kunsztem: Jolanta Chelmicka 
i Piotr Tokarz. Pokazali oni wraz 
z Haliną Litwiniec dużą klasę ak
tol'IStwa. Na scenie zaprezentowano 
nie tylko dobre intepretacje piose
nek, ale również nieskazitelną grę 
aktorską i taniec. Całość wykonana 
została w dobrze opanowanym dia
lekcie lwowskim. 

W .programie: ,,Kto z nami trzyma 
aztamy" - piosenki lwowskiej ulicy, 
udział biorą1 Anna Bajer, Jolanta 

Ohelmicka, Halina Liitwiniec, I!rc!
ward Kalisz, Ryszard MalinowsJci, 
Piotr Tokarz. oraz Jan Węglowski. I 
Ten ostatni przede wszystkim do
brze akompaniował, ale również do
brze śpiewał, a ipoza tym ma swój . 
udlliał w scenardus:zu. 

Niewątpliwie słusznie powiedziała 
Haililna Lłtwiniec: „~ewamy te pio
senki nie tylko dlatego, że są me
lodyjne i zabawne i że nam się po
dobają, ale dlatego, że są czę~cią na-

. szej tradycji", jednocześnie dodając, 
że wykonują je aktorzy, którzy nig
dy Lwowa nie widzieli. 

ZBIGNIEW MIERZWl~SKI 

ZPR OTO Kalambur. Wrocław. Ka
wiarnia „Pod Kalamburem": „Kto z 
nami trzyma sztamy" (piosenki lwow
.skleJ ulicy). Reżyseria: Halina Dziedu
szycka, scenariusz I konsultacje Woj
ciech Dzieduszycki, kierownictwo mu
zyczne Bogusław Kllmsa, ruch sceniczny 
Ewa Czekalska, kostiumy Hanna Skama
ra, korepetytor śpiewu I współscenarzy
sta .Jan WęglowsJ<i. Wykonawcy: Anna 
Bajer, Jolanta Chełmicka, Halina Litwl
nlec, Edward Kalisz, Ryszard Malinow
ski, Piotr Tokarz I gra Jan Węglowski. 
Dyrektor Stanisław Krotowskl t dyrektor • 
artystyczny Bogusław Ljtwlnlec. 


