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~ premiera 
_ · zycznego w 

dyni, wieczór lwow
skich piosenek I ske
czów znokomicie utra
fiła w atmosferę uf/
cy, przedmieść I lu-
dowych zabaw tego 

arcywesolego miasta. Piosenki 
były pelne jędrnego humoru 
sztajerki, polki i tanga cecho· 
wal specyficzny podmiejski styl, 
prawdziwa też by/a sylwetka 
lwowskiego batiara przemawia· 
/qcego swoistą gwarą. Dwie I 
pól godziny w otoczeniu lwow· 
skich zabytków na zapleczu sce 
ny, w atmosferze pełne/ pogody, 
żartu dajq prawdziwy relaks. Daw 
no tak się nie śmiałam I nie 
wzrusza/am, bo prócz śpiewek 
lwowskiej ulicy i kabaretów w 
spektaklu znalazły się ·piosenki 
ściśle związane z historią mias
ta te sprzed I wojny świata· 
we} I te z obrony Lwowa. Szla
chetnie, z prostotą, bardzo ka· 
mera/nie wykonana piosenka 
o Jurku Piczanie zrobiła na 
sali duże wrażenie. Reżyser po· 
traktowa/ ją z wielkim taktem 
I nawet oświetleniem wyobco
wal z ogólnej wrzawy. Salwy 
śm iechu wywolywaly brukowe 
ballady opiewające częsta pra· 
wdziwe zdarzenia, lwowskich 
bandziorów, kasiarzy, po/ie/an· 
tów, nieszczęśliwych kochanków. 
Arcydowcipnie wypad/a balla
da o córce rzeinlka wy/tonano 
przez Ew!ł ,Kuc:.ulis ł Macieja 

' 

Nasza recenzja 

Jak 
- to 

si 
si 

Dunola (kochankowie] - rzel. 
niklem byl Wiesław Paprzycki, 
który wyr6żnlal się dodatnio 
wśród lwowskie/ łerajny, 1 on tai 
najlepiej utrałll w mlę1<kość I 
melodykę lwowskie/ gwary. 

Wytwornym konferansjerem 
kabaretowym byl Tomasz: Fo
gel, który już to śpiewał o gi
tarze kupione/ we Lwowie, ju1 
to przeistaczał się w lwowskie
go batTara, bo Szczepcio I Toń 
cio z Wesołej lwowskie/ Fall 
oczywiście uczestniczy/I w spek· 
taklu I wywolywa/I salwy śmie· 
chu. Gwiazdą wieczoru był Jó· 
zeł Korzeniowski, który wcielił 
się w lwowskiego tyda Unten· 
bauma I prowadził 1 Aprlko· 
zenkrenzem - Kubą Zaklukle
wiczem ucieszne diafogl. Ju1 
samo pojawienie sfę lózelo Ko
rzeniowskiego na scenie wywoly 
wolo owoc/• widzów bo tet 

bawiC 
bawiC 

' 
stworzył przepyszną postać, ko· 
żdy jego ruch, słowo jest pra
wdziwe, dowcipne, budzi śmiech. 

Wszystkie ballady i piosen
ki żyją, tętnią tanecznymi ryt
mom; dzięki reżyserowi Halinie 
Dzieduszyckiej i choreografo
wi Bogdanowi Jędrzejakowi. 
Ballady są zabawnie udramaty
zowane, piosenki utanecznione, 
kilkuosobowa kapela przygrywa 
w stylu podwójnej orkiestry -
na scenie ruch, żywioł tań
ca. Tote1 temperaturo 11a soli 
rosła z każdą chw/lą, nastrój 
stawał się coraz swobodniejszy, 
wszak siedzieliśmy w jednej z 
lepszych kawiarni lwowskich 
„Kawiarni Wiedeńskiej" przy 
lemoniadzie, którą częstował 
Teatr Muzyczny. 

W kilkunastoosobowe/ obsa
dzie wystąpi/I poza /ui wymle· 
nlonymll Jadwiga Sadlik, Celino 

' 

Muza, Magdalena Woźniak, 
Krzysztof Kolba, Grzegorz Gzy/, 
Andrzej Siedź, Dariusz Wój
cik. Sensacją by/a „Piosenka 
o aeroplanie" wykonana przez 
Wojciecha Dzieduszyckiego, 
lwowianina, współautora wido-

' wiska, uczestnika lwowskich ka
baretów. 

Wróżę przedstawieniu długi 

żywot I pówodzenie. Raduje 
ono i wzrusza nie tylko tych, 
którzy wyszli z miasta mające

go w herbie /wa. Już nas ma· 
Io, jesteśmy pokoleniem na 
wychodnym. No/efy si~ to przed 
stawienie młodym, aby poznali 
smak kultury jaką stworzy/ 
Lwów. Wszak było to miasto 
trzech teatrów, łilharmonll, o
pery działające/ nawet w lo
tach kryzysu. miasto Vnlwerq· 

tetu Jana Kazimierza, w którym 
vczyly sławy i znakomite} .Poli
techniki Lwowskiej promieniu
jącej na calą Europę, Dlaczego 
mielibyśmy o tym zapomnieć? 

„Jak si bawić - to si ba· 
wić". Spiewogra, Autony wid~· 
wlska1 WoJc:i.ch Dzlechiurdd. 

'· 

Andu:ej Jarecki, Janusz Wasyl· 
kowski, reżyser Halina Dziedu· 
szycka, kierownictwo muzyane 
Wiesław Suchoples, araniacja 
Stefan Rudko, scenografia El· 
ibieto Garwacka. Opieka a~
tystycina Jadwiga Poiakowsko, 
cho..-ogrcalla logcloa ~a„ 

Premiera odbyła się w sall ka• 
merolnej Teatru Muzycznego 
7.1.1989. 
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