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Teatr Muzycz·ny wybrał
wzd,ug
«rotcc11w1J, Stefano Tursk,ego „Kre>wodersk.e zuchy", z muzyką Alozjego Kluczmcko. Wodewil teh przenosi nos do real.ów
krokowskich, w ckres Bożego Norcdzen a, przypom:nojąc tradycję świąteczną podwcwelsk1ego grodu. Jest tam 1 rodzino mieszczańsko murarzy Gzymsików 1 rodzino porwen,uszy z wygórowanym· amb1cjam• Ktaczek-Kłaczkowsk:ch Jest wreszcie obyczaj
szopki kmkcwsk1ej • spore kolęd •ok mocno zw•ązonych ze zwyczajomi gwiazdkowymi. Wszys;ko to wtop:cne 1est w dość wątły
dromcturg:czn:e tekst wodewilu, w którym, Jak to no;częśc1ej bywa miłość bohaterów zwyc ężo ku zode>wolen•u publiczności.
Poznońsk spei<lok reżyserowało rlol1no Dzieduszycka. mojQC
trndne zadanie ożywien o wątłe1 bądź co bądź fabuły. Starała
s•ę wyraziście scharakteryzować pcszczegórne pos!oc1, różnico
wało tempo okc1 poszczególnych scen próbowało także wydobyć
humor sytuacyjny. Pomocną 1ej w tym było scenografia Szymona Kcbyi .ińsk1ego często tylko bardzo umownie przypominająca
reoho krakowskie (zm1erno1ącc się pkmsze z widokom
miasto).
Również leniec, którego układy zaprojektował Henryk Dudo, miał
dcoetn1ć obrazu obyczojOWC1Ści krokowskiej.
'
Nad stroną muzyczną czuwał tym razem Juliusz Czwakiel. Było to jego p.erwsza samodz1eloo premiera w Teatrze Muzycznym,
lecz ze swoich zadań wywiązał się dobrze (jakkolwiek właśnie
muzyka w spektaklu decyduje o zwartości colośc1, a tej zwartosci nieco brakowało).
Jeśl' 1dz1e o wykonawców, Jak zwykle górę wzięło doświadcze
n•e sceniczne. Bordzo 1"1brym radcą Kłaczek-Kło<:zkowskim był
Tadeusz Wojtych Jego zasługą 1est świetne odd<Jn1e asp1roci
rcdzinnych. gdzie liczy się 1edynie pozycja społeczno, o walory
ludzkie schodzą no drug· ołan. Dzielnie mu w tym partnerowało
Irena Szulc-Kruk 1ako Balbina - żona radcy Ich egoistyczną
rozkapryszooą córką Kamillą była Alekscndra Rybacko. Dużo
c'epło • liryzmu wn1osł-0 na scenę (jako druga córka radcostwo
- Wando) - Czesławo Urban. Liczną rodzinę Gzymsików repre~
zentowoJ1 · starający się o rękę Wondy -•Kazimierz, którego o.dtworzał Joro'słow Stępo,wsk1 coraz pewniej poruszający się
na
Zdzisław Giżejewsk •
scenie Słowom•• P e!raszewsk· •oko l"el~l<
jcko ojciec C'lorion Gzymsik) Witołdem (ortystą malarzem - symbolem bohemy ortystycme1) był Jerzy Dzionysz. którego baryton
dżw 1 ęcz.n1e i 'Tluzykaln1e zabrzmiał
w piosence o pelerynie
Ut10c1usza PrzywdQ•o-Kręck•ego, narzeczonego Kom1łl
grał
przekonywa1oco Roimund Wolff
W pozostałych rolach m. in
wystop!li· Mieczysław Józef•ak (Roman), Maria Tom:--szewska (Ka!orzyno Gzymsik). Bożeno Sch-orf (Zofia Gwms1k), Zbigniew Soss
(Franek Gzymsik), Anten Urban (Staszek) oraz Konrad Dębski
(Wo lek)
Tematyko wodewilu, o także chwalebna akcja zbiórki przez te-atr
funduszów na Konto Odbudowy Zespołu Zobyłków Kra!<. ;wa
powinny przyciągnąć publ'czność.
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Włodysłowa Krzemińskiego „R~mons z wodew.lu"

JANUSZ KEMPIŃSKI
Władysław Krzemiń~ki „ Ro ma ns z wodewilu'', premiera 15. 12.
1979 r Muzyka - Alojzy, Kluczniok. Reżyseria - Halina Dziedusncka. Scenografia - Sz~·mon Kobyliński. Chorergrafi a - Henryk.
Duda. Klerownic~wo muzyczne - Juliusz Czwakiel.
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