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W 9orzmvskim teatrze odby1'a się niecodzienna uroczystOść. Powszeci·1nie.Lnany ariysio ··vvojciech_Dzieduszyeki_cbchodzH 80 rcczr'Jcę
urodzin, w tym 60 lat na scenie. W Gorzowie
przez cały sezon '-"·'Ystav·:iana jest i cieszy się
ogromnym -aplauzem- jego - śpiew_ogra "Niech
żyje Wilno, wiwat Lwów".
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Wojciech Dzieduszycki ma tytuł hrabiego, po' chodzi ze starej, zamożnej i wielce dla poi- i
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skiei kulturv zasłużo . . ii&5E.il.iii!&a;;.;;;. ...
-nej rodziny' związanej
L ze Lwovvem. Odebrał lfllHll
uI staranne _ vJykszt~ u-a.„-„ ..... il•·••

Ostatnim odkryciem VVojciecha Dzieduszyckiego i jego żony Haiiny jest foikior iwowski.
Państ;,vo Dzieduszyccy zebrali biisko tysiąc
piosenek i - na ich podstawie budują widowiska, '.;V'v'St~n.vianc \V \Nielu miastach. Gorzowska Sµi~vvuyrct t\uech zy1e vvuno, vvb.vai
Lwów~wywodzi się właśnie z tego nurtu.
Wojciech Dzieduszycki jest niezrównanym

-===:r:==u;;;:;s
1
I

t~iiejskiej Rady. Obowiązki gospodarza. z wła- ł

SCl\~ym soo1e \•1dz1ęk1em, pełrnł dyrektor Le· - 1
s:zek Czarnota, a aktorzy śpiewali kupiety - _1
,
z żvczeniami 200 lat.
O„opieio na początek przyszłego sezOnG za- _- I
pianowano qfówne uroczystości iubiieuszowe I
Wojciecha Dzieduszyckiego we Wrocławiu.
Zostały na nie zaproszone wszystkie teatry,
wykonujące piosenki Iwo·
' \Vskie. każdy z innym frag- :
montom
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długiego życja pan
- ..
śpiewał. Dysponował wspaniałym,

'-•Jojną '.'".:ystępov.:ał
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l iir.1cznym tenorem. PrzP.d
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i.Po vvcjn;c z.:lr:·:iC~Lh.ui -.:wu VVivt..10.v·~iu i brird,~:Rj
! oririR_fsie KabaretO"'Vi . To on stv.rorzyr znakom!tu ~ "nvmr~k 7 n.:ł=-,.-nr:-:~"
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kozerem. serdecznvm człowiekiem. żvcz!i
V'iym d!a 'Nszystkich:Podczas prerniery WGo·
rzov;lc zrcbit nlcsncdziankę i sam vvystąpff.
Za~p:c'.'"wui LGbuw~.:ną µiu~>t..;i:kę u aa1tipln1oir; 7
która 'N refrenacn ...

60. -Pocibi;~Ją;y· ~n7:d~\·vnię, P~~~g;~;, icr~;~~~ \"'i!c:-zy1 poacza.:; jt;O:le:..:SLc'.·.:c; _urcczystc~c:.
L drogę polskiej kulturze na Zachód •. pierwszą Było niezwykle serdecznie i wzruszająco. List
rpropozycję Z iuaju zaakce ptowaną pfl8Z Po- · z gratulacjami od prezydenia Gorzowa prze_; lonię \"l.P.ng!ii LS~:~_ch Zjednoczonych. -~
kazał żb:gn:e'.•j z:i{ba - prZC'.VOd:1iczący
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Gorzowska =-śoiewogra -=1
odniosła już sukces w War- 1
szawie, oklaskiwali ją widzo\Atie \"! Zie!cnef G6.:. ~
rze i v-1 Bydgoszczy. \"'! niedzie!ę. - podcza~ -=- .
µr Ledsławłenia ~1 Szczecinie pubiiczność \A.JO~a!:~ : ··f,l!eCh Zyje Gorz6v:!"' . Ostatnie Bogu~-i
e!~~v K~c~y;-1~~; z~prws:r zc:;pót do Krynicy, !
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