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Pocztówka ze Lwowa – to czwarty album 

Projektu Volodia rodem z Wrocławia, 

który sięgnął do bardzo bogatego zbioru 

lwowskich piosenek, nie tylko z okresu 20-

lecia międzywojennego, ale również tych 

napisanych w późniejszym czasie przez 

twórców, rodowitych Lwowiaków – już na 

emigracji. 

 
Poza członkami grupy Projekt Volodia w koncercie biorą udział gościnnie wokalistki, które wzbogacają 

wydarzenie.  
 

 
 
Projekt Volodia powstał w 2007 roku. Po pozytywnym przyjęciu przez odbiorców wydanej w 2011 roku 
pierwszej płyty pt. 
„Piosenki Włodzimierza Wysockiego” oraz sukcesach na koncertach w całym kraju, muzycy przygotowali 
nowy materiał, który wypełnił drugi album pt. „To męski świat” - wydany w 2013 roku. Na płycie poza 
brawurowo zaaranżowanymi utworami takich wykonawców jak Leonard Cohen, Tom Waits czy Tiger Lillies 
pojawiły się własne kompozycje do twórczości Andrzeja Bursy, czy nieznanych frywolnych wierszy 
Broniewskiego.  



W 2018 roku Projekt Volodia wydał kolejną płytę zatytułowaną „Nie chcę być poetą”. Stworzono muzykę 
do wierszy Władysława Broniewskiego, Andrzeja Bursy, Czesława Miłosza, a także do tekstów Romana 
Kołakowskiego i Janusza Kasprowicza. W tym samym roku zespół zaczął koncertować z nowym programem 
„Szemrane piosenki”, będącym interpretacjami utworów Stanisława Grzesiuka. 
W 2020 roku premierę miała czwarta płyta Projektu Volodia „Pocztówka ze Lwowa”, na której 
zarejestrowane zostały popularne piosenki przedwojennego Lwowa oraz utwory powstałe po II Wojnie 
Światowej napisane przez m.in. twórców wchodzący w skład „Lwowskiej Fali” – na emigracji. 
 

 
 
Skład zespołu: 
Janusz Kasprowicz – śpiew, gitara basowa 
Bogdan Bińczak – drugi śpiew, akordeon, butelkofon, instr. perkusyjne, melodyka 
Robert Gawron – gitara klasyczna, ukulele, banjo 
Marcin Kotlarski – gitara elektryczna 
Tomek Burzyński – perkusja  
Gościnnie w koncercie „Pocztówka ze Lwowa” występują Wisława Kadyszewska i Justyna „Sienia” Sieniuć 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6Vehnz5MeKA                BALLADA O PANNIE FRANCISZCE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-kE8cD6VyF4                   W STRYJSKIM PARKU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzJ7dLgiLYM                    TYLKO WE LWOWIE 

 
KONTAKT: 

Janusz Kasprowicz 
tel. 502 665 154 

e-mail: biuro@agentmuzyczny.pl 
www.projektvolodia.pl 
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