
Urodziny Hrabiego - !o niebywa!a oka
zja do spotkania się śmietanki towarzyskiej . 
Co prawda sam Hrabia mówi, że ten tytu1 
go zwyczajnie śmieszy, ale przynależy mu 
się z dziada-pradziada. chce czy nie chce. 
Hrabia Wojciech Dzieóuszycici obchodzii 
w gorzowskim teatrze swoje 80 urodziny 
i 60-lecie pracy artystycznej. Na wstędze 
przed teatrem ktoś niezwyicie przejęty tym 
wydaneniem napisał, że to 60 lat pracy 
w Gorzowie. Hrabia przeprosił, że jeszcze 
się z takiej liczby lat nie wywiązał i obiecał, 
7.e dołoży starań, aby napis okaz.al się zgod
ny z pra;:,.'dą.. Obliczył tym samym S"~·ojc 
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lJrodziny tlidhywafy ••aę pc„:h.:za~ przed
stawienia śpiev•ogry „ł./iech żyje ~t'ilno, wi
watLwów'", którą według scenariusza Woj
ciecha Dzieduszycldego, a w reżyserii jego 
żony Haliny, wystawia nasz teatr. . 

Tym razem wyjątkowo elegancko ubrani 
widzowie zasiedli przy stolikach. W foyer 
ci.ekali aktorzy. Mistnem ceremonii był . 

, dyrektor Leszek Czarnota. Zapowiedział 
· wejście państWa Dzieduszyckich. Po chwili 
weszli witani oklaskami na stojąco, oboje 
radośnie uśmiechnięci, promieniujący ser
decznością i młodością. 

W wywiadzie dla gazety wrocławskiej na 
pytanie, czym si~ w życiu i.ajmował, Woj
ciccl{ D7ieduszycki odpowiedział: „Bylem 

,- --śpiewakiem operowym i estradowym. skrzyp-
~" -kiem, dyrygenlem, aktorem, dyrektorem tea-· 

1111, lwnferan.sjerem, menedżerem, inżynk
rem robtilciem, inżynierem bwlowy maszyn 
mlyńslcicli., dyrektorem młynów na Dolnym 
Siask<l. nauavriid.nn <dminvm i aiuukmic: 

i 1eiewizyjnym, krytykiem muzycznym i teat
ralnym, autorem piosenek. tlumaczem poezji 
f rancuskiej, napisaJem „bestseller" tłuma

czony na 7 języków pt. „Analiza zboża. mąki 
i ch!eba „. a tak.że i."'!ne dziwr..e Y.siqżki: „ iv t..._ 

lek zbożowy - sziwJJ1ik spichi.erzy" i „A
spiracja w młynie" ( rzecz o transporcie 
pneumatyc:mym zboża) . Przed wojną bylem 
czynnym sportowcem. Zdobyłem mistrzost
wo Polski w sprincie na J()() m w 1037 r .. 
a wcześniej harcerskie mistrzostwo świata 
w pływaniu. biegałem i skakałem na nartach 
(rekord życiowy - 53 m;?try). Po wojnie 
organizowałem i zakladalem. różr.e in.sty!ucje 
na Dolnvm Śla.sku. Bvlem wsoóltwórca Fes
tiwalu Chopin~wskiego w Dusznikach , fil
harmonii Wyższej Szkoły M uzycznej 
i ośrodka telewizyjnego we Wrnc/awiu, Dol
nn.~Iąskiegn Towarzystwa Afu.zycznegt1, po
pulunu:go u;;gi.ś Kluhu ZieiOik:} Szpil~:i. 

Udzielalam się w S.f nM (wieloletnia wice
prezesura), w Towarzystwie Prz;.jaciól Tea
tru . do dziś przewodniczę sekc1i krytyki moJ
zyczr.ej SPAM. Bylem też - w czasie wojny 
- zwykłym robotnikiem od taczek i lor-ary. 
a także ... cinkciarzem". 

Czy jest czas na .:hcrowanic lub siar.tenic 
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„Tuniu" . Podchv.ryciii to 3.ktorzy \V kup 
letach śpiewanych na scenie: 

,.Z te!e-wizji TuP!ia Wszyscy dobrze znamy 
Zawsze w'miecń!lięty, Wszyscy go kochamy!" 
„Choćbyś prosił. to nic z tego. 

Wolę ja Tunia-Hrabiego!" 
..A Ty, Tuniu, nie bądź fra°fer . · 

Weź Halinkę, zatańcz sztajer".~ 
. . . 

Hrabia Tuniu dał się namówić i stanął 
przed publicznością, by zaśpiewać dwie 
piosenki . Razem z nim śpiewała cała sala. 
W drugiej, o aeroplanie, dźwiękiem towa
rzyszącym było warczenie. Cała widownia 
gromko warczaia oprócz red . Zysna.-sitiv
go, który twierdził, że najlepiej warczy oa 
piśmie w felietonach w ,,ziemi Gorzows-
kiej". 

List gratulacyjny, podpisany również 

oiczący Kady MICJSK.ICj -- Zbigniew Zię
ba. Honorów Urz~u Wojewódzk.it:go 
bronił były wojewoda Krzysztof Zaręba. 
Na tak ważną uroczystość nie sta\Nił się 
nikt z \.Vładz bezpcśn:dcic n:!dzc.n.!j::;.cych 
teatr - ani wojcwo<la. a.a1j ic:~u µ1,.t:t..i

stawicieie z Wydziału infrn.~l!"Uktu1y Spo
łecznej. Gdyby uczestniczyli , t.-udno by im 
\...u}o nqrfq} f'Hha.-...ł?"ł~ ,P,:o. rl\tr~l.-tn.-q r'7~.:u·_ "-'.!'„!' „ . ........... . „.„.„~., .......... ! ..... .... J • ......... „„ .• ~ ... ... „. 
notę trzeba usunąć ze stanowi ka. hk siie 
nic ~id2'i aplauzu 'Widowui, jak się nic 
oddycha teatrain)lm powietrzem, znacmie 
łatwiej mieć odmieone cd publiczno~ó 
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gratulacyjny, pamiątkową księgę i serde
czne podziękowanie zakończone trzema 
v..i.~"atami: .. !Viwat Dziedusz},-cki. wir;:at 

= 

Dziedu.szyrry. i'Viwat „:...flr:dn.~ć/" ". 

Po przt.-<lstawien.iu, po diugich brawach 
dla zespoiu i dla twórców, Wojciech Dzie
duszycki roi.dawał autografy, uśmiechy, 
u$ci$ki dłcci. Kaidy~ ot~~nych chciał. mu 
uJ ~c:u~~ !J'łLCr...CLLa.~ wy1a.L. y ~LiWU 
i un1;::.uia . I po<lzięko•Nanie, że jest ta.ki, 
jaki jest: bezpośredni, serd=y, otwarty. 
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i na cześć Jubilata i skosztować tcrtó·;: spe- , 
cjainie na lę okazję upieczonych przez • j 
Ewę Strebejko„ Tortem i innym kulinar- ł 
~·~ --~-~~,,.~~ .:„~. „~~~-<~;~ . ! 
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n.n~u..;r-rif ~N""'l~ )np. W".:ri!::z niP C\.miPt!:łn lri"'' 
A-ler~·_::_:-j~~~~-r~ =t.J-i~b fyje H~~ 
bia Dzieduszycki, Niech kocha Gorzów, 
tak jak Gorzć·.v kocha jego. 
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Ziemia Gorzcw~ 


