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... a ·w Londynie „trzymają szt~my~~! 
J EDNYM z najpopularniej

szych spektakli muzycznych 
ostatniego sezonu, spektak

lem który jednogłośnie został za-
akceptowany przez krytykę, jest 
przygotowane przez akloró'v 
wrocławskiego teatru „Kalam
bur", złożone z lwowskich piose
llelt i melodii przedstawienie .. .'I. 
kto z nami trzyma sztamy„.· "po 
ponad stu występach przed l~r:1-
jową publicznofr i ą. zespól mogli 
na p :·zełomie sierpnia i wrześn i a 
br. podziwiać nasi rodacy mi·.!
szkający nad Tamizą. O tej krót
kiej artys tyczne.i podróży rozma
wiamy z .Tanem 'l.Yę;;lowskim 
wspó!autor~m (obok Wo~clccha 
Dzicclu~z~·ckicgo) - scenariusza 
spekta:tlu. 1 

- Nasz zespół. a więc Anna 
~ r.ajcr, Jolanta Chdmicka, Hali :1a 
O Litwinicc, Edward l';alisz, Rv

szard l\Jalinowskl, Piotr Tokarz, 
s t anowiący nieocenioną pomoc 
przy pracach technicznych 
Przemysław Kaczmarek i Bogu
sław Klimsa., dyrektor ,.Kalam
buru" - Stanisław Kr<1tskl oraz 
!"'""'wiący te słowa, przyjechaliśmy 
do Lond~·nu na zaproszenie pani 
Urszuli Swięcickit-J - dyrektora 
Teatru Nowego działającego w 
Polskin. Ośrodku Społeczno-Kul
turalnym, słynnym POSK-u. Ta 

, . W spekta.k'!u lwo.u:sl:kh p iosenek „A l: to z nami trz yma sztamy" 
A 11 11a Ba;er, Jolant!l. Chclm~cka, Piotr Tokarz, Rysz ard Mal i nowski 
i Edu:ard Kalis! , 

ist:1iejąca oq roku 1933; jedna z 
czlerech polskich scen w stolicy 
Anglii, adresuje swą dzi ałalność 
do Polonii. · 

- \'I ystępy „Kalam!J1;ru" oglą
dali ież więc przede wsz~· slkim 
„nasi" londyńczycy? 

- W większości ludzie starsi, 
choć widzieliśmy w Sali Malino-

' wej POSK-u - która przez te 
kilka wieczorów byla m iejscem 
naszych wystęi;i6w, także ludzi 
młodych, potomków lwowiaków, 
znających to miasto jedynie z o
powieści rodziców. Przychodzili 
równi eż I przedstawiciele naj
_nowszej fali emigracyjnej. Wszv;. 
scy, co było d!a nas wzruszające, 
reagowali bardzo spontanicznie. 
Wprost żywiołO\yo. Nic więc 
d Li wneizo, iź musieliśmy, nie raz, 
bisować.. . ' 

- z pewnością, spotykamcie 
się Pal'lstwo z „Polonusami" rów· 
nlez poza sceną? 

- Mieliśmy okazję poznać 
chociażby pana Józefa Baranie
ckiego prezesa londyńskiego 
Kola Lwowian, panią Wladę Ma
jewską - aktorkę, która wystę
powała w radiowych pro1:ramach 
Wesele.i Lwowsk iej Fali, panią 
Irenę Delmar - znaną i świetną 
przedwojenną aktorkę, obecnie 
sprawujqćą funkcję prezesa za
granicznego ZASP-u. Niestety, nie 
udało się nam spotkać legendar
nego Tońc ia - Henry:rn Vogel·· 

. renr era , który akurat przebywał 
w owym. czasie w ... \Varszawie. 

- Na pierogi notabene znakami..: 
tę. zaproszeni zostaliśmy do Je
rzego Kulczyckiel?.o - właścicie
la . słynnej londy6skiej księgarni 

Fot. ·- z. Dados 

„Orbis'', najbardziej chyba w tej 
chwili popularnego w naszym 
kraju anglo-polskiego booknisty. 
Jego firma - jak pamiętamy, 

byla pierwszą, która zaprezento
wała książki em!grc. cyjnych wy
dawnictw na Międzynarodowych 
Targach Ks i ążki w Warszawie, w 
n ia ju br. · " 

--, A co dla Pana osobiście by
ło największym przeżyciem pod
cza1 te.i podróży? 

- Chyba to, iż w tym samym 
czasie gościnni e w szekspirow• 
skin1 „Kupcu Weneckim" w Lon
dynie grał, Dustin Hoffman. 
Spektakle z udziałem tego zna• 
komitego aktora, rozpoczynały 'ię 
ta~: samo jak I nasze przedsta
w ienia o go~zinie 19.30. Patrzqc 
zza kulis; na wypełnioną po brze-

. gi salę POST:-u - myślałem o 
tym, że „Kalambur" stanowi -
jak by nie było - konkurencję 
dla tego geniusza sceny. Przyzna 
pan - że to zabawne, ale i bu-
dujqce zarazem:„ ·. -

- Lwowskie piosenki wraca.ią 
na wrocławski afisz? 

- Tak 1 · serdecznie, zaprasza~ 
my do naszej siedziby przy ulicy 
Kuźniczej. Ma1a nadzieję, że nie· 
bawem zaprezentujemy te pin• 
senki również tam gdzie powsta
ły. Dochod.zi powoli do skutku 
nasz wyjazd ze spektaklem „A 
kto z nami trzyma sztamy", clo 
Lwowa i Lucka . 

- Zyczą"c Panu f Pańskini 
prr.yjaciolom wiciu jeszcze 
„I .. owskich" wzruszeń, scrdecz· 
nic dzlęlrn.lę za rozmowę. 

PAWEL SMOGORZEWSKI 


