
Zapraszamy

Hanka Ordonówna, pseud. Ordon
ka, właściwie Maria Anna Tyszkiewiczo
wa, z domu Pietruszyńskapseud. literacki
Weronika Hort (ur. 25 września 1902
w Warszawie, zm. 8 września 1950 w Bej
rucie) – polska piosenkarka, autorka wier
szy oraz tekstów piosenek, tancerka i ak
torka.

Pochodziła z rodziny kolejarza. Była
córką Władysława i Heleny z Bieńkow
skich. W dzieciństwie uczęszczała do szko
ły baletowej przy Teatrze Wielkim w War
szawie, a w wieku 16 lat debiutowała w te
atrzyku „Sfinks". W okresie występów
w teatrze „Wesoły Ul" w Lublinie zyskała
popularność jako wykonawczyni piosenek
o tematyce żołnierskiej. Po upadku lubel
skiego teatru wróciła do Warszawy i w 1919
podjęła pracę w kabarecie Miraż, a na po
czątku 1923 roku grała w „Stańczyku". Na
stępnie od marca 1923 rozpoczęła karierę
jako szansonistka w kabarecie Qui Pro Quo
w którym występowała do 1931 roku.
W 1924 występowała także na zagranicz
nych scenach  w Niemczech i we Francji.
We Włoszech, w Wiedniu i w Paryżu uzu
pełniała swoją wokalną edukację. Od 1931
występowała również w teatrach „Banda",
„Wielka Rewia", „Cyrulik Warszawski".

Ogromną rolę w ukształtowaniu jej
scenicznej dojrzałości odegrał Fryderyk
Jarosy. Pod jego kierunkiem wykształciła
swój niepowtarzalny styl, stając się doj
rzałą artystką. Sławę, nieprzemijającą do
wybuchu wojny, dało jej wykonanie pio
senki „Miłość ci wszystko wybaczy" z fil
mu Szpieg w masce z 1933. Piosenka ta
stała się w pewnym sensie wizytówką Han
ki Ordonówny. W wielu miastach Polski
dawała liczne koncerty, a także odbywała
zagraniczne tournee. Przyjmowano ją en
tuzjastycznie w Atenach, Bejrucie, Damasz
ku, Jerozolimie, Tel Awiwie, Kairze, Ry
dze i w Stanach Zjednoczonych. Występo
wała za granicą, m.in. w Paryżu, Berlinie
i w Wiedniu.

W 1931 została żoną hrabiego Micha
ła Tyszkiewicza, który był też autorem tek

stów wielu jej piosenek. Mimo że została
hrabiną, nadal występowała w kabarecie
i dodatkowo jeździła konno w rewii cyrko
wej. Intensywna praca spowodowała po
wrót choroby płuc, z której udało jej się
wyleczyć dzięki intensywnej opiece męża
i lekarzy. Po powrocie do zdrowia koncer
towała w Stanach Zjednoczonych, skąd po
wróciła do Polski jesienią 1939 roku.

Po wybuchu II wojny światowej prze
bywała początkowo w Warszawie, gdzie
jesienią 1939 została uwięziona na Pawia
ku i skąd wydobył ją mąż i sprowadził do
Wilna. Tam w latach 1940–1941 grała w Te
atrze na Pohulance, w „Lutni" i w Polskim
Teatrze Dramatycznym. Aresztowana przez
NKWD po aneksji Litwy przez ZSRR, zo
stała wywieziona do łagru w Uzbekistanie,
a jej mąż został wywieziony w głąb Rosji.

W czasie zesłania powróciła jej cho
roba płuc z uwagi na trudne warunki ży
cia. Po uwolnieniu w następstwie układu
SikorskiMajski Ordonówna początkowo
zorganizowała teatr w polskim ośrodku
w Tocku, później jednak zajęła się organi
zowaniem pomocy dla osieroconych dzie
ci polskich wygnańców. Z uwagi na stan
zdrowia ewakuowana do Taszkentu, w tym
okresie też spotkała się ponownie z mę
żem. Ewakuowana razem z sierocińcem
przez Bombaj w Indiach do Bejrutu w Li
banie po zerwaniu przez ZSRR stosunków
z rządem RP, co nastąpiło po ujawnieniu
w 1943 masakry katyńskiej.

Pogarszający się stan zdrowia zmusił
ją do zamieszkania z mężem w Bejrucie
i poważniejszego leczenia. Zmarła w Bej
rucie na gruźlicę i tam pochowana. Na jej
grobie w Bejrucie wykuto napis: ŚP Ma
ria Hanna Tyszkiewiczowa Hanka Ordo
nówna Ur. 25 IX 1902 zm. 8 IX 1950 Tyś
jest ucieczką moją od ucieśnienia zacho
wasz mię i piosenkami radosnego wyba
wienia uraczysz mię Ps. XXXII. 7. W 1990
jej prochy przeniesiono i pochowano na
warszawskich Powązkach. W tym samym
roku jej imię nadano Szkole Podstawowej
nr 209 w Warszawie.

ORDONKA
raz jeszcze

Koncert niezapomnianych utworów
z repertuaru Hanki Ordonówny

w wykonaniu Teresy Filarskiej
gitara  Zbigniew Martyniuk

http: //pl .wikipedia.org/wiki/Hanka_Ordonówna



Teresa Filarska – aktorka teatralna i filmo
wa, związana z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lu
blinie (wcześniej z Teatrem „Wybrzeże” w Gdań
sku). Oprócz ról w sztukach dramatycznych ma
także w swoim dorobku artystycznym udział w mu
sicalach, takich jak „Człowiek z La Manchy” czy
„Bracia krwi” w reżyserii Andrzeja Rozhina. Stąd
jej zainteresowanie piosenką.

Zbigniew Martyniuk – absolwent Wydzia
łu Ekonomicznego UMCS w Lublinie, wieloletni
nauczyciel akademicki; absolwent Wydziału In
strumentalnego Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Lublinie (obecnie: im. Tadeusza
Szeligowskiego) w klasie gitary prof. Kazimierza
Szczebla.

Koncert kilkunastu utworów z repertuaru Hanki Ordonówny jest owo
cem przyjaźni, współpracy i wspólnych zainteresowań Teresy Filarskiej i Zbi
gniewa Martyniuka. Jest próbą własnego odczytania bardziej i mniej zna
nych piosenek Ordonki, które doczekały się już wielu interpretacji.

PROGRAM

Na pierwszy znak (muz. Henryk Wars, sł. Julian Tuwim)
Jesienna piosenka (muz. Jakub Kagan, sł. Michał Tyszkiewicz)
Dymek z papierosa (muz. Gustaw Goublier, sł. H. Ordonówna)
Jeśli kochasz mnie (muz. Artur Mueller, sł. Emanuel Schlechter)
Trudno (muz. Artur Mueller, sł. Emanuel Schlechter)
Uliczka w Barcelonie (muz. Cossidos, sł. Julian Tuwim)
W tę noc upalną (muz. Henryk Wars, sł. Antoni Melodyst)
Szczęście raz się uśmiecha (muz. Henryk Wars, sł.: Emanuel Schlechter)
Jakieś małe nic (muz. Leon Boruński, sł.: Marian Hemar)
Sam mi mówiłeś (muz. Jerzy Petersburski, sł.: Andrzej Włast)
Piosenka o zagubionym sercu (muz. Henryk Wars, sł.: Artur Swinarski)
Kogo nasza miłość obchodzi (muzyka i słowa: Marian Hemar)
Ja śpiewam piosenki (kompozytor nieznany, sł. Julian Tuwim)

Koncert odbędzie się
w niedzielę 15 maja 2015 r. o godz. 12.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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