
_Lwowski_ ~ecy 
. Dz_ieduszyckich 

i Lesienia· nąd Prosną 
To · był prawdziwy nąjcwi by· 

łych lwowiaków na Teatr im. Woj-· 
ciccha BoguslawsktRgo' w Kali~ 
szu! A WSztJstko za sprawą Zbig· 

·nie wa Lesieniil. znanego f lubia· 
nego aktora:. do niedawna wrocla· 
wskiego, któnJ od ubiegłego sezo· . 
nu dyrektoruje (naczelny i arty· · 
styczny) w teatrze nad Prosną. 
Tak, bowiem to on. z myślą o 
dawnych mieszkańcach Kresów 
Wschodntch wystawił na kaliskiej 

! scenie dwuc?.ęściową śpiewogrę 
wrocławskiego jubUata (80 lat), 
Wojciecha Dzieduszyckiego • Tyl· 
ko we Lwowie, czyli ,.Ypcium pl· 
pcium i Inny lwowski hecy", w re· · 
żyseril Haliny Dzieduszyckiej. I 
sam zagrcil jako aktor. bo bliski 
mujestfolklar kresowy. 

1 . Gdy ·wieść o tym urocŻym spe
. ktaklu dotarła nad Odrę, 130 
' członków wrocławskiego Klubu 
. • Leopolis" Towarzystwa Miłośni~ 
; ków Lwowa i z tnnych miast wy· 
. brało _się do Kalisza • _ i;Wy tam . 
: przez dwie .godziny posłuchać 
· znowu lwotvsklego .bałaku", pfo-. 

senek ltoowsklej ulfcy, dotbctpów, 
zobaczyć Tońcla ! Szczepcla o;az 

innych batiarów, grdnych z tern· 
perament.em przez ml.ody zesp<X 
aktorski:. Były gorące brawci. #Y 
ronCone nawet' nie ukradkie;n: Po· 
t.em słowa uznania dla aktorów 
od starych lwowiaków, kwinty I i 
wspólrile zaśpiewana .Gdybym 
mlałjes~ze urodzić się znów .•• ·. : 

Doprawdy. wartO wybrać się_ 
do kaliskiego teatru. Nie tylko na 
wesołą i nostalgiczną zarazem 
śpiewogrę Turila Dzieduszyckie
go. Crane są tu .śluby panień· 
skie" A. FrednJ, .Detektyw" A. 
Schaifera. .Czarownice z Salem" 
A. Millera. .sztukmistrz z Lubli
na" w reżyserii l choreografii Jana 
Szurmieja.· z Z. Leslenlem w roli 
tytułowej. 27 bm. odbędzie się ko· 
lejna w tym roku premiera • na}· 
nowszej sztuki Janusza Glowac· 
kiego .Antygona w Nowym Jor
ku", w reżyserii Józefa Skwarka. 
W niecały miesiąc. od warsza· · 
wskiej i nowojorskiej premiery/ 
Tylko pograti.dowc:ić dyrektOrowi i · ... 
zespolowL.. " •· · · 

Kiedy nadarzy s~ okazja.· ~ar-· 
to zaprosić kaliską Melpomenę 
nad Odrę. · U.Z. 


