
Krukowska (Franciszkowa) 
· Karcz). 

Sport, sport, 
sport, panowie I 

Teatr Syrena - „Mąż Fol· 
Lasiówny" - Prapremiera ko
medii muzycznej Jen-ego .Ju· 
randota z muzyką Wlarl~·sława 

Szpilmana - Rrżyserla Mari.a
na. Wyrzykowskiego - Srrno
grafla Ireny i Romualda No
wickich. 

do tej komedit dalo 
autentyczne zdarzenie. 

wykorzystane zresztą wówczas 
i pr;;ez naszq gazetę w felieto
nie pt. „Peda! i palec;:ka". Do 
kraju, po sukcesach .za granicq 
powrócUi dwaj Stanislawowie. 
Jeden, znan1; muzyk, laureat 
Konkursu Mlodych Dyrygen
tów w Rzymie, drugi - pópu
ta rny kolarz. Pierwszy przybyl 
niemal niezauważony, drugiego 
czekalo entu:::jastyc::ne powita-

Minęly trzy lata, ale problem 
pozostał aktualny. I właśnie 

d~a?ego napisał Jerzy JtfTC1~dot 
swoją nowq komedię. 

Aby zagadnienie to plastycz

narodowego kultu 
tężyzny, to 
tego świata nie pozbawi! 
cech sympatycznych. Czego 
1ia.Hepszym dowodem - odda· 
nie urocze.i córki prof. nmz11ki 
z Wloclawka (gra jq z dużym 
1cd::iek,iem Lidia Korsal:ównCJ J 

za żonę mistrzowi w boksie, 
Cictpu!e. (Marian Jonkajtys). 

Sztuka jest lekka i prz11iem· 
na i tak prz1/jmuje ją publicz
ność. Nie jest, niestety, szcze· 
gó!nie oryginalna, niektóre po
mysly, np. trybunę ~portową, 
wsześniej wyloorzystal już Te
atr Satyryków. Jak na komedię 
muz11cznq z kolei, zbyt malo w 
niej piosenek, brak tzw. prze
bojów. 

Powodzenie swe zawdzięczać 
będzie „Mąż F'oltasiówny" pr:c
de wszystkim aktorom. Swiet
ny jest Knzimirrz BrnsikiPtvicz 
w roli soiidnego, przybylc>go z 
prowincji profesora muzyki. 
Następny filar to ~wietna 
Wladuslawa Krukowska w 
charakterystycznej roli F'ran
ciszkowej. Reszta zespołu 
r z Saturninem Ż(\ramskim w 
.roli. . t.ytuwwej ii Jerzym . Pie
traszkiewiczem 'W roli trenera 

zasluguje również na po
chwały. 

Spektakl 
rian Wyrzykowski, 
~pecjalista już od sztuk Juran· 
data. Choć rozumiem chęć u-

niej przedstawić, dal muzykowi 
a żonę - sportsmenkę. Stąd 
tytul s::tuki. Cóż bow iem z te
(JO, że mlody Michal Karcz nie-
1rzeciętnymi kompozycjami i 
ztukq dyrygenta rozslawicr. 

swe nazwisko w świecie, sko- trzymania calości w ramach 
o dla rodaków jest wylqcznie„. pelnospektalowej komedii, szyb
nężem Foitasiówny. sze tempo na pewno wyszlobJ 

Trzebcr. przyznać, że choć au- „Mężowi Fołtasiówny" na tdro
tor kpi sobie z lekka i dobro- wie. 
iiwie zresztq z owego na- Z. SIERADZKA 


