
On~ się do mnie migdali, 
G~ ją całuję w ryło" 

czyli premiera w operetce 
W CZWARTKOWY wieczór odbyła słę w · szczeolńsklej operetce 

premiero pr.zedstawleniO „Nie tylko we Lwowie". Spektakl wyre
iyserowany przez Halinę Dziedu szycką oparty jest na starych 
lwowskich piosenkach, skeczach SZczepcla I Tońola, oraz w mniej
szym zakresie na folklorze ulicy wlleńsltleJ. 

AKCENT wlleńskl był chybo u- dowiez~onych autoko;oml z pod
kłonem w s1ronę szczeci~ieł szczec.ińskich miejscowośc:J bowl
publianośol. HNie tylko we Lwo- ło się rocze) dobrze, choć bez 
wie" to niewątpliwie borwne 1 zbytn.iego entuzjazmu. Zdo.rzołi 
pełne tycio przedstowierie. Obf.i- &lę r6wniei tocy, którzy wycho
łuje równiei! w hUITIOf, oiG noa- dzłli ze spektol<lu przed Jego za
wytuych Jednok (dełicotnle kończeniem. Nie jest to chybG 
rzecz ujmvJqc) lotów. Przykładem nojbofdzle) trafione pnedsięwz.ię
klosy dowcipów jest choci<J.żby cie szczeoińsł<iej Opęry i Operet 
zdanie pnytocrone w ty·tule. O- ki. I nie można zo to w~nić aoi 
czywłście Uumoay się to specy- reołizotor6w, oni wW.onawc6w 
llcq ~l ulicy. z pewno- Odórzy spisywali się przyzwoicie}, 
łeiq w Pf.zedwoJennym Lwowie w oni tym bon:łzieJ botior6w. Po 
wykonaniu outootycznych babia· prostu nostqplł chybo przesyt te
ri:m miało to swój wdzięk i spe- motyką lwows!c:q, czy ogólnie ple 
ejałny urok., jednak przen~ione bejskq sztu!<q downych poi .jch 
po wielu, wielu latach no deski kresi:m wschodnich. A p naj
szczecińsldej operetki wyd$ s.ię mn4eJ przesyt tokq form Jej 
lwofem szt~nym. Oczywiście przypominonio.. 
jest to pnede wszys1kim gra na 
sentymentach s!orych lwowion l..,----------~-
wffrl.id<6w, o prze<:iet I w mch 
po obejnzeniiu tego w~dowiska o
prócz nostał~i powsta.je myśl, ie 
„to jednak nie to somo, tamte 
czasy minęły bezpow1otnie". No 
widowni pnew~oli ludzie w -wie 
ku łtednim I stor.si. Nieliczni 
pł2edsta'Meiełe młodzieży zbyt 
żywiołowo reogowoli na to eo 
dzlało się fla scenie I zostali wy
proszeni z soli. Niewątpliwie w 
tdc ,,głębokim" przeżYworiu sztu 
ki pomogło Im wypite w hallo 
pł'Zed spektaklem pi.wo I wino. 
Reszto publicmoścl, która w du
tą części skł o się · gr.up 


