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Mecz: Muzyka - Sport 
Jerzy Jura.ndot: MĄ! Fołtaslówny. Muzyk.a wt. Szpllm&DA. Teatr SYt'en&. 

Reżys, !\I, Wyrzykowski. Dekor. i ko stlumy: I i R. Nowiccy. 
Jurandot nie tylko koanedioipi&aa-z, lektuaJistami I roi.grywa się na tere

ale i autor wielu dowcipnych &ke- nie domu rodzinnego, gdzie mąż jest 
cz.ów, tym razem postanowił opiera- subtelnym koll\j)Ozytorem muzyl!dem, 
jąc się na za.sadzie &keczowej, coz- a żona lekkoatletką. Oboje na swój 
budować utwór do rozmiarów korne- s'pooób 1Slawni, ale gdzież choćby 
dii, czy ja~y 1Się przedwojennym międzynarodowej slawie arty.sty do 
terminem powiedziało - farsy. Uczy- sławy sportowca. 
nil. I<? :zręcznie, ISWO~ie i,. co n.aj- W;;zy.scy więc krzyczą i wrzes-zczą 
wazme1.s.ze, be~pretenSJO}l~lme. Żad- 0 Folt.a&iównie, a o jej męż,u Michale 
nych tam aluz~i, pr;zr-.nosru, n:ieta.toci Ka.rcz;u, muzY'ku nagrodzooym na 
wszy1Stk<;> co .się mo"?, . nali;-zy brac Międzynarodowym Festiwalu, mówią 
doslowrue, byle było s•zmeszrue. zaledwie ja.!Jio o mężu Folta.siÓ'Wll1y. 

K<Jl!lflikt (o ile można używać tak 

I dramatycznego slowa do tak lek!tiego Na .t~n: tle ~.grywają 1Się rozmaite 
utworu) polega tu na odwiecznym J bardz.1e1 1 rnnii:J pra.w~opodobne 1?e-
15porze pomiędzy sportowcami a inte- rypetie bohaterow: corKa. pogardza1ą-

, 9ego &portem 'Pfofesora :intelektualna 
!"Panienka, ra.ż,ona jalk pior\IJl1em miłoś 
:cią, wychodzi za mąż za boksera Cia
: pulę, przy czym ów bok.ser, jak w ko

mediach Fredry, ;prosi o rękę panien
ki jej ojca. Ale to w.szy1Stko nam nie J 

przeszkadza, bo śmiejemy się z do
brych dowcipów i uśmiechamy przy 
słuchaniu zręcznych ku,pletów, prze
platających akcję. 

Komedyjka jest zresztą bardzo przy 
jemnie i zabawnie grana. Zwłasz
cza nieodparcie komiczny jest Kazi
mierz Brusikiewicz jako 'Pf<l'fe.s<>r mu 
zyld. Jedna chcćby scena sadowienia 
się profesora w nowoczesnym fotelu 
z gatunku tych, co mogłyby 1Słu2:yć za 
kojce dla ikur, wystarczylaby, by na
zwać go znakomitym komikiem. A 
takich &een, w których BrtllSikiewicz. 
budzi szczery śmiech, je.st tu więcej. 
Bardzo uroczą córeczką profe.sora 
budzącą zachwyt nie tylko bok.sera, 
ale i widzów byla Lidia Korsakówna, 
która z roli na rclę po.n.!ISZa się pew
niej na s:enie. Sklócaną parą malżeń 
sk.ą byli Saturnin Żórawski, bardzo 
przyjemny subtelny muzyk i jego 
mccna ża.1a w o.sobie Ha.liny Głusz
kówny. 

Wiele śmiechu budzila Władysła,wa 
Krukowska w ro-li go.:;posi adorującej 
kulturc; fizyczną i .sr,ort. Zabawnymi 

sport.owcami byli Marian .Jonkajtys 
(bd{.Ser Cia!)ula). i Jerzy Pietraszkie
wlcz (trener Mamczyk). 

W świetnej .scenie meczu (brawo 
należy .się dekoratorom za makiety 
widz6w) ~m~.:iliśmy się z dowcip;J.ej 
gry Wcliń~~egc, Prc;gow:>ltiego i 
Stockingera. 

W glo.jniku radio-.vym z 'P!"zyjem
nością slyszelGmy głos na1Szego ko
legi Bohdana Tomaszewskiego g.dy 
wyglas!al .sprawozdanie z meczu. Za
bawnym reporterem był .Jerzy l{a
mieński. 
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