




Przenies iemy s i ę dziś w tamten niezapomniany stylowy świat , gdzie, 
jak pisał jeden z twórców Qui Pro Quo, Kazimierz Krukowski: 

Melodie i słowa dawnych piosenek, 
Na wpól wyblakłe jak stary sztych, 
Ze snu się budzą, gdy wiatr wyważy 
Drzwi od lamusa lub okna na strych. 
(. .) Jak zasuszony w książce kwiat. 
Ten całkiem w innym stylu świat 
Zachował się w piosence. 

Idea, jaka przyśw i ecała przedwojennemu kabare
towi była prosta, ale szczytna - dostarczać 
odbiorcom morza powodów do znakomitego 
humoru. 

Grunt się nie przejmować! 

Dobry mieć apetyt 
I uważać na zakrętach.„ 
Humor mieć i kredyt 

Skąd go czerpać? Z życ i a' Z tego, co s i ę 
wokół nas dzieje. Zapewne życie częstokroć 
niewiele daje chwil wesołych , ale właśn ie 

dlatego tym skrzęt n i ej szu kać należy 

w każdej sytuacji choćby iskierki humoru 
i jako skuteczną odżywkę podawać wszyst
kim w uczciwej artystycznej formie - twie rdził 
Krukowski. Ową artystyczną formą była, 
I niezmiennie pozostaje, plosenka 

- Kiedy piosenka jest udana? - pyta/ Marian 
Hemar, - Kiedy latwo wchodzi w ucho, a wychodzi 
trudno. Piosenkę udaną śpiewa człowiek niemuzy
kalny i człowiek pozbawiony pamięci. 

Nazywany „wielkim mistrzem polskiej satyry 
i liryki , Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomoc

nym Królewsko - Stołecznego Miasta Lwowa, zgodnie 
z t radycją Qui Pro Quo p i sał skecze i piosenki od razu 
dla konkretnych artystów. Do roku 1939 nap isał ich blisko 
tysiąc. Jestem z zawod u h odowcą piosenek - mawiał -
Szczep iłem szlachetne teksty na dziczkach muzycznych 
i trywialne słowa na szlachetnych melodiach, wesołe na 
smutnych i sentymental ne na frywolnycli. Wypu ś ciłem moc 

••• 
utworów z gatunku „przebój polityczny", kilkaset sentymental-

nych, dużo śm i esznych , kpiarskich, parodystycznych 
- i k i l ka naście drogich memu sercu, kwiatków dla smakoszy 

i znawców. 

Prócz piosenek n ie odłącznym gatunklem prezentowa
nym w kabarecie był szmonces. Osobny gatunek 
twó rczośc i kabaretowej, który był przed woj ną 

podstawą każdego programu kabaretowego - jak 
zauważał J rzy Jurandot. 

Szmonces Tuwima lub Hemara w wykonaniu 
Lawińskiego , Toma i Krukowskiego to nie 
złośliwe wyśmiewanie się z „żydków", ale 
satyra na snobujący się odłam ówczesnego 
społeczeństwa żydowskiego , jego językowy 
puryzm i inne śmiesznostk i i przywary. Ze 
szmoncesów śmieli się serdecznie wszyscy 
bez względu na p rzyna l eżność społeczną 

I rasową . Szmonces zaczął zanikać i zszedł 
ze scen naszych teatrzyków w okresie 
rodzenia się , rozwoju i ustalania się hitlery
zmu, przestał bowiem bawić, przestał być 

satyrą, a mógł mimo woli stać s i ę trag iczną 

fotog rafią rzeczywistośc i - wspom i nał 

Kazimierz Krukowski. 

Szanowni Państwo! Drodzy Goście! 
Jedno jest pewne, 

jak napisał Ryszard Marek Groński: 

Lata dwudzieste, lata trzydzieste, 
Wrócą piosenką, sukni szelestem, 

Błękitnym cieniem nad talią kart, 
I śmiechem, który kwitował zart, 

(. .. ) 
Gdy na to się spojrzy z perspektywy, 

Którą dać może, może tylko czas, 
Ten nasz kawałek życia był własny, był prawdziwy, 

Dlatego będą pamiętać nas. 



Bardzo Mały leksykon Bardzo Ważnych, 
acz nie wszystkich Postaci 
związanych z kabaretem Qui Pro Quo 
(niestety we fragmentach): 

Julian Tuwim - poeta, pisarz, autor wodewili, skeczy, librett 
operetkowych i tekstów piosenek, główny „doręczyciel" 
tekstów dla Qui Pro Quo. Autor, śp iewanych w naszym 
spektaklu piosenek, m.in. Ja śpiewam piosenki, Elegia staroza
konna, czy znanych : Na pierwszy znak, Miłość ci wszystko 
wybaczy. 

Marian Hemar - poeta, satyryk, komediop isarz, dramaturg, 
tłumacz poezji , autor tekstów piosenek. Autor m.ln. Kiedy 
znó~ zakwitną białe bzy, Czy pani Marta jest grzechu warta, Ten 
wąsik, Nikt, tylko ty, Może kiedyś innym razem, Upić się warto, 
Jest jedna, jedyna. 

Eugeniusz Bodo - aktor filmowy, rewiowy i teatralny, reżyser, 
scenarzysta, także tancerz i piosenkarz. Wykonawca niezwykle 
popularnych piosenek, m.in. Ach, śpij, kochanie, Całuję twoją 
dloń, madame, Już taki jestem zimny drań , Sex appeal, Tyle miłości. 

Hanka Ordonówna - piosenkarka, autorka wierszy oraz 
tekstów piosenek, tancerka i aktorka, Ikona lat dwudziestych 
w Polsce. Najpopularn iejsze wykonywane przez nią przeboje, 
to m. ~ n.: Miłość ci wszystko wybaczy, Na pierwszy znak, Jak dym 
z papierosa, Kochany, Gdy jesień się zaczyna. 

Mira Zimińska - aktorka, reżyser I pedagog, współzałożycielka 
i dłu go l etn ia dyrektorka Zespołu 'Mazowsze". Występowała 
m.ln. w filmach: Każdemu wolno kochać, Manewry miłosne, 
Papa się żeni, Ada! To nie wypada! 

Zula Pogorzelska - śpiewaczka , aktorka fi lmowa, teatralna 
i tancerka kabaretowa. Ulubienica warszawskiej pub l icznośc i , 
w Jej reper:uarze dom inowały piosenki komiczne i sentymen
talne. Wystąpiłam. i n . w filmie Ułani, ulani chłopcy malowani. 

Adolf Dymsza - aktor kabaretowy i filmowy. Wystąpił m.in. 
w filmach: Sto metrów miłości, Każdemu wolno kochać Dwana
ście krzesel, Antek policmajster, Robert i Bertrand, Paweł i Gaweł, 
Nikodem Dyzma (we rsja z 1956 roku, rola tytułowa) , Cafe pod 
Minogą, Pan Dodek. 

Fryderyk Jarosy - konferansjer. reżyser teatralny i dyrektor 
wie lu teatrów kabaretowych międzywo j ennej Warszawy. Od 
1925 roku był konferansjerem w Qui Pro Quo, p rowadzącym 
programy w wyjątkowym, niepowtarzalnym stylu. który 
późn iej us i łował naśladować m.in. Edward Dziewoński. 

Lata dwudzieste i trzydzieste były w Polsce czasem 
barwnym, rozśp i ew nym, roztań czonym. Tuż po pie rw
szej wojnie światowej, jeszcze nieświadomi zbliżającej się 

drugiej - panie w dłu g i ch rękawiczkac h, powłóczystych 
sukniach zdobionych sznu rami pereł i eleganccy panowie 
w smokingach czy frakach - świętowa li życ ie w rewiach 
i kabaretach. Nigdy przedtem, ani też nigdy potem - nie 
miało ono tylu barw, odcieni i smaków, co w słodki ch 
latach dwudziestych i trzydziestych . .. 

Gdynia - Echo Miasta/ Gdynia/ Sensacyjna 
wiadomość/ Dziś wieczorem uroczyste otwarcie 
letniego sezonu w Orłowie! W programie gościn
ne występy polskiego kabaretu Qui Pro Quo! 

Najnowsza premiera/ Wspaniali artyści/ Tuwim/ 
Hemar/ Tomi Ordonka! Pogorzelska/ Zimińska! 
Wysocka! Jaroszy! Bodo! Dymsza/ Krukowski/ 
Wars! Petersburski! Chór Dana! Piękne tancerki! 
Feeria świateł i barw! Orkiestra doborowa! Bufet 
obficie zaopatrzony! Już dzisiaj najnowsza 
premiera.„ Sensacja! Gracja! Arystokracja! 

Tak GAZECIARZ zaczyna wieczór na Scenie Letn iej 
w O rłowie, dziś, latem 2011 roku . 

85 lat tem u, w 1926 roku Gdynia otrzymała prawa 
miejskie, a wszelkie działan ia zw iąza ne z bud ową portu 
przyspieszyły jej rozwój, czyn iąc z małej wioski rybackiej 
nowoczesne, p rężn ie funkcjon u j ące i rozwijaj ące si ę 
miasto. Stała się oknem na świat , p rzystan i ą dla przed s ię

biorców, handlowców „ . artystów. „ 

„.dziś wi czarem na jednej z jej scen - Sensacja, 
Gracja, Arystokracja. Gościnne występy kabaretu 
Qui Pro Quo uważan eg o za „un iwersytet polski ego 
kabaretu". Historycznej fo rmacji działającej w Warszawie 
w latach 1919-1931. Dla tego kultowego kabaretu teksty 
wychodziły pod piór najw iększych ówczesnych poetów, 
m.ln. Juliana Tuwima, Mariana Hemara, Anton iego 
Słonimskiego, Jerzego Jurandota, a na jego scenie błysz
czały największe polskie gwiazdy lat dwudziestych 
i trzydziestych: Hanka Ordonówna, Mira Zi mińska, Zula 
Pogorzelska, Maria Modzelewska, Adolf Dymsza, Euge
niusz Bodo i inni, znani nam ze „starego kina". 
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