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we. LwoWie! 
Sobotnia premiera t0 Ope- mofm .idaniem za głęboko na b11 wrócić :40 tego świetnego 

retce Krakowskie; przyniosła scenie, piln·owal precyzyjnie artysty - pokazał nam dwie 
mnóstwo wzruszeń. Wysta- wejść i ze%ć zes1poiów śpie- znakami~ ' 1),istoryjJd, które · w 
wiono śpiewogrę w dwóĆh waczych, 11olistów. Gorzej wy- końcu wyp·rowadzal w ntety
częściach WOJCIECHA DZIE- padla 1prawa samej kapeli. po.wy dla siebte sposób z tek
DUSZYCKIEGO pt. ,,'fYL- Może trz~ba naglofotć ;e; grę? stu mówionego. świetny, 
KU WY LWOWI!" w in.sceni - N Ud.a w tle ork iestralnym oszczędny w ruchach, wielkie 
zacji i reżyserii HALINY praca tego niewątpliwie inte- brawa! Opowiastkę estradową 
DZIEDUSZYCKIEJ, pod kie- resu;ącego zespolu. o miłości . w aeroplanie pan 
rownictwem muzycznym MA- Rzecz calą prowadził ;ako Dziedu1.zyc1ci wykonal brawu-
RIAN A LIDY, z bardzo spra- k rowoi' 
wną, estetyczną ch(}Teografią onferansjer świetny śpiewak . . 
niezrównanego ·. JA'CKA TO- ~lodego 1J'Okolenia ANDRZEJ Sćeny zbiorowe ze słynny-
MASIKA BIEGUN. To, co zaśpiewał - mi · piosenkami 0 lwowskich 

• scenografią BAR- na.prawdę było najwyższej dzieciach; ' o obronie Lwowa, 
BARY PT AK. Oprócz orkie- próby. Nie sądzę jednak, że piosenki sentymentalne wy
stry operetkowe; wystqpila jego powoianiem są role mó- padły znacznie lepiej, niż po
równie:i; kapela stylizowana wione.. Absolutnie na czoło dobne ensembles uliczne, cha
na uliczn11 zespól dawnego zespo!u wyb i l i s ię w przed- rakteryst11czne. Przecież knaj· 
Lwowa. . stawieniu „Tylku wy Lwo- piarskie opowieści o zaba
. Jak bylo w Krakowie to w i !" KAZIMIERZ RÓŻEWICZ wach, ballada o mordercy 

czasie premierowego przedsta- , jako wofoy magistracki Strqć, Bial·oniu, galeria barwnych 
wienia? Wszystko to, eo mia- EW A STENGL w serii pio- postaci ulic · i placów targo
la do zrobienia zawodowa senek charakteryst11czn11ch. wych Lwowa zrobiły na nas 
operetka - (}Tkiestra, dvry- (§w!etna dykcja tak potrze- wrażenie. Oslabiala je bala
gent, zespól §piewaków i ao- bna we lwowskim „balaka~ ganiarska · dekoracja, 1plaska, 
liści - wypadlo rnakomicie. niu" t zn.ona od lat .jej muzy-· ale ratował rzecz całą pomysl 
Kolejny rat trzeba powie- kalnc>ść) oraz .JAN WILGA. z ustawieniem wizerunków 
dzieć, że Marian Lida wybrnąl Troszkę mnie zawiedli akto- plastyczn·ych . Lwa her• · 
z cięzktego zadania bardzo rzy grający bogatych ż11d6w bu mi.asta; . ·zawsze wiernego. 
spraw1tfe. Kierował orkiestrą, lwowskich., pon ieważ rozwle- . · 
zeipołem kapel! „usadzonvm" kali kwestie. Różewicz - że- OLGIĘlt-1) Jl;DRZEJCZYK 


