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ZAGRANICA· 
_ Takich osób na wido1mi, 

~;.); ~ P dla których Lwów jest za
~~' ~1 granica {jak ~piewa wrocła

.____, _ _. wski bard Roman Kolako
wskl) było niewiele. Dla zdecydowanej 
wkkszooci to rodzinne strony wspomnie

. nia z dzieciństwa, mlod00ci, sentymenty, 
tęsknoty itd 

Toteż płynące ze sceny piosenki 
spnecl p6ł wieku i więcet lwowskie „ba
łaki", fragmenty „Wesołej Lwowskiej fa. 
li"· popularnego przedwojennego pro
gramu radiowego, były przyjmowane ze 
wzruszeniem, a mocno już siwi panowie 
i eleganckie slaisze panie wtórowali akto
rom, albo przynajmniej już po pier
wszym taktach rzucali p61swptem tytu
ły piosenek. 

Ten miniony świat wyrwał z zapo
mnienia spektakl Teatru im. Bogusła
wsklego w Kaliszu, który gości1Ulyml 
występami na scenie Teatru Wsp6!C2CS
nego wlaczyl sie do jubileuszowym ob
chodów 80 urodzin Wojciema Dziedu
szycldego, vmx:ławianina z wyboru, a 
lwowiaka z urodzenia, a jednocześnie au· 
tora prezentowanej tego wieczoru śpie
wogry • 'J)'lko we Lwowie~!. „ 
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Rol<.' gospodarza, konferansjera wziął . 
na siebie były wrocławianin, a obC'O'lie 
dyrektor kaliskiej sceny Zbigniew Lesień, 
choć nie tylko do tego ograniczał się jego 
udział w tym wieczorze, bowiem w kil
ku scenkam dał próbk<.' swego kabareto
wego talentu wywołując salwy śmiechu 
m.in. pastiszow}mi, żydowskimi dialo
gam.i. · 

Mial też swoje pi~ minut jubilat hr 
Dzjeduszycki ~piewając i bawiąc sir;> z 
publiczności<! jak za dawnych lat {starsi 
widzowie pamietają z pewnościl'l animo
wany przez Pana Wojciecha wrodaw.:.k.I 
kabaret „Dymek z papierosa"). • 

Ten sympatyczny, nostalgiczny nieco i 
pełen humoru wieczór za.kończyło od
śpiewanie jubilatowi „Stu lat" I długie 
brawa dla kaliskich aktorów. Tcl klaska
łem i .Sto lat" śpiewałem! 

KRZYSZTOF KUCHARSKI 
Teatr im. Bogusławskiego w Kalinu • 

Wpjciech Dzieduszycki 
„ 'JYlko we Lwowie" w reżyseril Hali

ny Ozjeduszyckiej, dekoracjach Elżbiety 
I. Dzietrych I moreografii - Bogdana Ję
drzejaka. Cośclnne występy we Wroda
wlU • &topad 1992. 


